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Dat er een goed doel gekoppeld zou worden aan hun reis, stond voor Lia en Walter al snel vast. “Daar hoefde we niet 
lang over na te denken”, legt Lia uit. “Het is niet verplicht maar wij vonden het wel mooi om er een sponsoractie aan te 
koppelen. Wie interesse heeft, mag ons altijd benaderen en dan komen we daar samen wel uit.” Doneren kan ook via 
de website www.sterktegenms.nl/actie/lia-en-walter-duis
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ACTIE

Door Renate Pijnenburg

Ze kochten een rammelbak, die overigens 
niet héél erg rammelt. Ze hebben er ver-
trouwen in dat de Volvo hen veilig twee 
keer over de Pyreneeën zal brengen. Dat 
is namelijk de route die Lia en Walter Duis 
gaan rijden vanaf 25 september. Ze doen 
mee aan de Rammelbakkenreis en zetten 
zich daarmee in voor hun goede doel. Ze 
gaan op ‘Rokkie Rood, MileS against MS’.

Rocky road
Dat het leven een ‘rocky road’ kan zijn, weet Lia 
inmiddels. Een aantal jaren geleden werd bij 
haar MS vastgesteld. “Het begon met proble-

men in mijn oog”, vertelt ze. “Er zaten gaten in 
mijn zicht. Na een aantal onderzoeken kwam 
eruit dat ik MS had. We schrokken natuurlijk 
ontzettend want je weet niet wat je te wachten 
staat. Dat de ziekte ongeneeslijk en chronisch  
is, wisten we wel al meteen. Er zijn behande-
lingen met medicijnen maar die zijn niet voor 
iedereen eff ectief. Toen ik in korte tijd best veel 
klachten kreeg, heb ik gekozen voor een zware 
behandeling en die is gelukkig heel goed aan-
geslagen. Maar je weet nooit voor hoe lang.” 

De ene dag is de andere niet
MS veroorzaakt ontstekingen in het zenuw-

BEZORGERS 
GEZOCHT

Vanaf 1 september 2022 gaan wij, PC55, De Hint en Eyckelberg, in samenwerking 
met ‘Bravom Verspreidingen’ de lokale krant in de Kempen verspreiden! 
De bezorging wordt opnieuw opgestart zonder de gesealde folderpakketten!

Ben je nu bezorger of wil je bezorger worden meld je dan alvast nu aan voor een 
bezorgwijk bij jou in de buurt! Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens 
en daarom verwelkomen wij ook graag oudere bezorgers.

Wat houdt het bezorgen van de krant in?
1. Je krijgt je eigen wijk of een wijkje in de buurt. 
2.  Je gaat deze krant met af en toe een foldertje bezorgen (dus geen gesealde dikke 

reclamepakketten) 
3. Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 
4.  Je ontvangt voor de krant een aantrekkelijke vaste wijkvergoeding, als er een 

foldertje bij zit wordt dat extra uitbetaald. (alles conform de stukloonregeling, zodat 
je minimaal betaald krijgt conform Wet Minimumloon) zie voor uitleg onze website: 
www.bravom.nl

5.  Wij leveren op donderdag alles bij je af, bezorgen mag dan van donderdag tot en 
met zaterdag.

6. Onze eigen bezorging gaat in vanaf 1 september 2022.

Wil je een wijk(je) bezorgen? Meld je aan!
Heb je direct interesse, geef dan je naam, geboortedatum, straatnaam, postcode en 
woonplaats aan ons door. Wij zullen je een wijk met daarbij alle informatie aanbieden.
Bel naar 06-58932875 of e-mail naar bezorgers@bravom.nl. 

Algemene informatie kun je natuurlijk ook vooraf inzien op www.bravom.nl of bel naar 
PC55 0497-844588 of Bravom Verspreidingen 06-5893 2875.
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Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Zomerkriebels!

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De gemeente Bladel is in de race 
om winnaar te worden van het NK Tegel-
wippen. Deze strijd loopt landelijk tot eind 
oktober en het doel is simpel: zoveel mo-
gelijk stenen uit de tuinen en plantsoenen 
en zoveel mogelijk groen daarvoor terug. 
Iedereen mag meedoen: particulieren en 
ondernemers en dus ook de gemeente zelf. 
Op 8 juni werd 85 m2 tegels gewipt voor 
het Gindrahuis. PC55 was erbij.

Groeizaam weer
De regen kwam met bakken uit de hemel 
toen wethouders Van der Hamsvoort en Van 
de Ven de tegels gingen wippen. Jos Mijs, 
beheerder Groen en Cultuurtechniek bij de 
gemeente Bladel, ziet de regen vallen: “Groei-
zaam weer dit, niks mis mee. Het geeft trou-
wens meteen aan hoe nodig het tegelwippen 
is. De regen loopt nu van de tegels het riool in 
en daarmee verdwijnt het. Beter is het als het 
in de grond zakt en zodoende het grondwa-
terpeil in balans houdt. Door meer plantsoen 
of tuin te maken, krijgt het regenwater de 
kans om in de grond te zakken en veranderen 
die buien van een last in een zegen.”

Tegelwippen
Gino Schriers, beleidsmedewerker Klimaat-
adaptatie, vult aan: “Naast Bladel doen er nog 
honderd gemeenten mee in deze wedstrijd. 
Op de website www.nk-tegelwippen.nl kun je 
dagelijks zien op welke plaats de gemeente 
staat. Ons doel is niet primair om de wed-
strijd te winnen maar wel om onze inwoners 
bewust te maken van de noodzaak om maat-
regelen te nemen om de gemeente veer-
krachtiger te maken tegen een veranderend 
klimaat. Een paar tegels per tuin of plantsoen 
verwijderen, helpt al. Inwoners kunnen zelfs 
een gratis container aanvragen om de tegels 
op te laten halen” 

Gezellig pleintje
Dat voor het pleintje vóór het Gindrahuis 
aan de Sniederslaan is gekozen, is niet toe-
vallig. Jos: “Heel nuttig was dit pleintje niet, 

alleen maar steen en twee bankjes. We 
gaan het in korte tijd aanplanten, de bank-
jes komen terug en het geheel zal een veel 
koelere en meer kleurrijke aanblik krijgen. 
Daarnaast verhoogt het de biodiversiteit in 
de omgeving. Vele soorten insecten zullen 
er hun voedsel vinden. Groen is koel, letter-
lijk en figuurlijk. We maken er – samen met 
de collega’s van KempenPlus – een gezellig 
pleintje van, waar het gezellig uitrusten is tij-
dens het shoppen.”

Verantwoordelijkheid nemen
Wethouders Van der Hamsvoort en Van de 
Ven mogen daadwerkelijk de tegels wippen. 
Voor de foto en de opnames van KempenTV;  
het grove werk wordt daarna gedaan door J. 
van Uijthoven & Zn B.V. Van de Ven grijpt zijn 
kans en springt in de graafmachine. Na enige 
uitleg, krijgt hij het apparaat aan de gang 
maar bewijst meteen dat grondwerk toch een 
vak is. Per schep komen maar twee tegels in 
het bakje terecht. Van der Hamsvoort neemt 
een schop ter hand en laat zien dat met dege-
lijk handwerk het werk ook gedaan kan wor-
den. Beiden zijn trots op het goede voorbeeld 
dat gegeven wordt door de gemeente. 

“We moeten niet alleen inwoners en onder-
nemers vragen iets te doen aan de klimaat-
maatregelen, we moeten zelf aan de slag als 
gemeente. We moeten voorkomen dat stra-
ten onderlopen, zoals we in sommige ande-
re gemeenten hebben gezien de afgelopen 
jaren. In onze gemeente is dat ook gebeurd 
en daarom zijn er al op verschillende plaat-
sen gescheiden rioolsystemen aangelegd. 
Daarmee voorkomen we overstromingen en 
daarmee extra kosten voor ondernemers en 
inwoners. Het is een taak van ons allemaal 
om in te spelen op het veranderend klimaat. 
Op de bedrijventerreinen en in de openbare 
ruimten is al een begin gemaakt, de winkel-
straat is ook een mooie plek om te laten zien 
hoe ‘blauwgroen’ we als gemeente zijn.” Meer 
weten? 

www.blauwgroenbladel.nl/
nk-tegelwippen

Groen is koel (en cool)
Pleintje voor het Gindrahuis ondergaat metamorfose: 
tegels gewipt, planten erin

Wethouders Van der Hamsvoort en Van de Ven mogen daadwerkelijk de tegels wippen. Het grove werk wordt daarna gedaan 
door J. van Uijthoven. Van de Ven grijpt zijn kans en springt in de graafmachine. Na enige uitleg, krijgt hij het apparaat aan de 
gang maar bewijst meteen dat grondwerk toch een vak is. Per schep komen maar twee tegels in het bakje terecht. Van der 
Hamsvoort neemt een schop ter hand en laat zien dat met degelijk handwerk het werk ook gedaan kan worden.

Reunië 50-jarigen Reusel
REUSEL - Vorig jaar gooide corona roet in het 
eten en daarom is de 50-jarigen schoolreunië dit 
jaar opnieuw gepland. Op zaterdag 15 oktober is 
het zover. 

Het betreft de klasgenoten van de Plonderijen, de 
Maria en de St. Jozefschool in Reusel, die geboren 
zijn in ‘70-’71. Waar? De Valk in Reusel. Waar de deu-
ren om 19.00 open gaan. Eigen bijdrage hiervoor is 
€ 22,50. Let op: reeds aangemeld? Super! Nog geen 
Tikkie gehad? Dan graag z.s.m. reageren zodat je 
deelname definitief is. Nog niet aangemeld? Je weet niet wat je mist, dus gewoon alsnog 
doen. Gelieve hiervoor te mailen naar: reunie50jarigenreusel7071@gmail.com of door te 
bellen met leden van de organisatie op nr. 06-17715366 of 06-11443486. We kijken er naar 
uit om jou te zien!

Hartelijke groet namens de organisatie

3 juli '22
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stelsel waardoor signalen niet goed doorge-
geven worden; elke ontsteking laat een stukje 
littekenweefsel achter in de hersenen of rug-
genmerg en dat geeft blijvende klachten. “De 
ene dag is de andere niet”, weet Lia. “Ik heb 
altijd minder energie dan ik voorheen had en 
op sommige dagen verdraag ik weinig prik-
kels. Dat is het onvoorspelbare van de ziekte, 
je weet nooit hoe je dag zal lopen. Maar ik sta 
er nu positief in, ik heb relatief weinig klach-
ten en kan me daarom voorbereiden op deze 
reis.” Wat Lia nog steeds erg moeilijk vindt, 
is dat ze haar baan op moest geven. “Ik was 
doktersassistente op een huisartsenpraktijk 
in Steensel en dat ging niet meer. Die con-
stante focus die ik moest hebben, kon ik niet 
meer vasthouden. Dat mis ik ontzettend.”

Voor de lol
De enige reden dat ze zich inschreven voor 
de Rammelbakkenreis was ‘voor de lol’. 
Walter vertelt: “We hadden van het evene-
ment gehoord van mijn oud-collega Eric van 
Dillen, die een paar jaar geleden naar Boe-
dapest was gereden. Hij vertelde daar toen 
zo enthousiast over en dat was blijven han-
gen. Toen Lia en ik het erover hadden wat we 
graag zouden gaan doen, kwam dit ter spra-
ken. En dan zitten wij zo in elkaar: niet te lang 
over nadenken, gewoon doen.”

Brabantse vlag
Walter zocht op internet een ‘rammelbak’ die 
maximaal € 750,- mocht kosten en minimaal 
20 jaar oud moest zijn. “Dat zijn de regels van 
de Rammelbakkenreisorganisatie”, legt hij uit. 
“We vonden deze Volvo en onze overbuur-

man, automonteur, heeft hem apk gekeurd 
en gecheckt op gebreken. Volgens hem heb-
ben we een prima auto gevonden. We wilden 
de auto natuurlijk wel een opvallend uiterlijk 
geven. Roy Michiels, docent op de Rooi Pan-
nen, studierichting Vormgeving zocht nog 
een opdracht voor zijn studenten. Hij vroeg 
ons of hij onze rammelbak mocht gebruiken 
voor carwrapping. Een groepje van vijf stu-
denten werkten een week of acht aan het 
project. Ze waren van begin tot eind super 
enthousiast. Onze zoon Raf had ideeën over 
de versiering en dat hebben de studenten 
meegenomen. Het werd de Brabantse vlag 
als basis. Het mooie is dat we die vlagdelen 
per vierkantje kunnen verkopen als sponso-
ring.” Onlangs werd de auto feestelijk onthuld 
en bleken de studenten een dikke voldoende 
voor hun opdracht te hebben.

Rokkie Rood, MileS against MS
Dat er een goed doel gekoppeld zou worden 
aan hun reis, stond voor Lia en Walter al snel 
vast. “Daar hoefde we niet lang 
over na te denken”, legt Lia uit. 
“Het is niet verplicht maar wij 
vonden het wel mooi om er een 
sponsoractie aan te koppelen. 
Zoals gezegd ‘verkopen’ we de 
vlakken van de vlag aan be-
drijven en particulieren die hun 
naam of logo op onze wagen wil-
len zetten. Zo’n vlak van 20x20 
cm kost € 150,- maar we hebben 
natuurlijk nog andere mogelijk-
heden. Wie interesse heeft, mag 
ons altijd benaderen en dan komen we daar 
samen wel uit.” Particulieren mogen natuur-
lijk ook doneren, elk bedrag, klein of groot is 
welkom. Als naam voor hun actie bedachten 
ze ‘Rokkie Rood, MileS against MS’. “Ik denk 
dat die titel wel voor zich spreekt”, zegt Walter. 
“Het leven is soms een rocky road. Het mon-
stertje dat de studenten bedacht hebben, is 
tegelijkertijd gevaarlijk en lief.”

Behandeling en leeftstijl
We hopen dat het  MS Fonds een mooi geld-
bedrag tegemoet kan zien “Dat fonds finan-
ciert onderzoeken naar behandelingen tegen 
MS en zet zich in voor verbetering van de 
kwaliteit van leven van MS-patiënten. Dat 
doen ze onder andere door het opzetten van 
speciale leefstijlprogramma’s waarbij al het 
bewerkte voedsel uit een dieet verdwijnt. Lia 
heeft zelf een poosje met zo’n programma 
gewerkt en dat had echt resultaat.” Walter 
vult aan: “We hebben ons doel op € 5.000,- 
gezet. Wij hopen onder andere via deze 
weg bedrijven en particulieren te bereiken 

om zo het streefbedrag bij elkaar te krijgen. 
We gaan geen grote benefietacties of ande-
re evenementen organiseren. Daar hebben 
we gewoon de tijd en energie niet voor; we 
moeten het hebben van bedrijven, familie en 
vrienden en eenieder die het MS fonds een 
warm hart toedraagt. Het geld komt in ieder 
geval meteen op de juiste plek terecht want 
de sponsorpagina leidt rechtstreeks naar het 
rekeningnummer van het MS Fonds. In ruil 
voor een donatie bieden wij bedrijven indien 
gewenst een mooi plekje op onze auto. Bo-
vendien is Rokkie Rood te volgen op Face-
book en Instagram en kunnen donateurs ook 
hierop naamsbekendheid krijgen.” 

Voorlichting aan kinderen
Wat het MS Fonds nog meer doet is zich rich-
ten op kinderen. “Kinderen met een ouder 
die aan MS lijdt, zit met vragen en heeft be-
hoefte aan heldere voorlichting. Dat hebben 
we bij onze kinderen ook gemerkt. Het was 
zó fijn dat ze via het fonds duidelijke uitleg 

en ondersteuning kregen. Als 
ouder heb je vaak genoeg aan 
je eigen zorgen en weet je ge-
woon niet hoe je aan jonge 
kinderen uitlegt wat er speelt. 
Fijn dat vrijwilligers van het MS 
Fonds dat van je over kunnen 
nemen. Voor ons was er geen 
ander goed doel denkbaar dan 
dit. We hopen dan ook op een 
groot bedrag maar weten zeker 
dat elke euro die we ophalen, 
goed besteed zal worden.”

Erop uit!
De plannen worden gemaakt, de route bin-
nenkort bestudeerd. “Ik weet eigenlijk hele-
maal niet hoe we gaan rijden”, bedenkt Wal-
ter. “Ik weet alleen dat we ‘ergens’ in Frankrijk 
gaan starten, via de Pyreneeën naar Spanje 
rijden en via een andere route weer terug. 
Niet over de snelwegen trouwens, we gaan 
echt wat van de omgeving zien.” Lekker een 
weekje met z’n tweeën erop uit. Raf ziet het, 
net als zijn zussen Lieke en Minke wel zitten. 
Opa komt die tijd in huis om op te passen en 
dat wordt – zeker weten – heel erg gezellig.

Meer weten?
Ga naar de Facebook- of Instagram-pagina van 
Walter en Lia. Typ ‘Rokkie Rood’ in en je komt 
vanzelf bij hun pagina. Direct doneren: www.
sterktegenms.nl/actie/lia-en-walter-duis . 
Zie je de Volvo staan of rijden, scan dan 
de QR-code om meteen naar de actiepa-
gina te gaan. Mailen mag natuurlijk ook: 
lia_hermans@hotmail.com

RAMMELBAKKENREIS

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

 T : 06 2540 6262
 E : info@pedicurehuysbladel.nl
 W : www.pedicurehuysbladel.nl

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Kipfilet met chilisaus (apart) 

+ 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!
€ 17,50

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 bu� et 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

€ 26,50 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    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

Nieuwe aardappelen! 
Ook geschrapt!

Familie van de Pas - De Koebosakkers 4 - Hoogeloon
Telefoon 06-15451058

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Wegens wegwerkzaamheden zijn wij 
tot 1 juli niet bereikbaar vanaf Duizelse zijde. 
U kunt ons bezoeken via Vessemse zijde.

Bijen centraal op 
Landgoed Wellenseind
Zaterdag 25 en zondag 26 juni

LAGE MIERDE - Op zaterdag 25 en 
zondag 26 juni stelt Landgoed Wellens-
eind in Lage Mierde de Bijen centraal. 
We hoeven niemand meer te overtui-
gen van het nut van deze dieren, maar 
zowel wilde als honingbijen leiden zo’n 
bijzonder leven, dat ze een nadere in-
troductie waard zijn. Dat gebeurt met 
demonstraties en excursies.

Wellenseind doet zijn uiterste best om 
bijen en andere insecten zo goed moge-
lijk te faciliteren. Zo zijn er 4,2 km heg-
gen met nectarrijke planten aangelegd 
en worden jaarlijks 3500 m2 akkerstro-
ken met bloemen en granen ingezaaid. 
Daarnaast staan op het erf twee grote 
insectenhotels en centraal op Wellen-
seind enkele bijenkasten. 

Op zaterdag 25 juni bevindt zich vanaf 
13.00 uur een stand op het erf van be-
zoekerscentrum Voor Anker, aan de 
Dunsedijk 3a in Lage Mierde. Daarin 
demonstreren imkers op levendige wijze 
hun ambacht. Dat gebeurt aan de hand 
van allerlei attributen, waardoor het ook 
kinderen enorm zal aanspreken.

Pieter Breugel, een van de grootste wilde 
bijen-specialisten in Nederland, verzorgt 
om 13.30 uur een lezing. Na de leerza-
me presentatie neemt hij de deelnemers 
mee het landgoed op, dat hij ‘s morgens 
al heeft verkend voor de beste plekken.
Wie er op zaterdag niet bij kan zijn krijgt 
op zondagmiddag een herkansing. Dan 
neemt natuurdocent Kees Boele een 
groep geïnteresseerden mee het land-
goed op. 

De imkerstand is op zaterdag van 13.00 
tot 17.00 uur vrij te bezoeken. Voor de le-
zing en excursies geldt een kleine ver-
goeding, die integraal wordt herbesteed 
aan nieuwe natuuractiviteiten. Voor de 
lezing met excursie van Piet van Breugel 
is dat € 7,50, voor de excursie door Kees 
Boele € 4,00. 

Inschrijven is verplicht en kan door een 
mail te sturen naar natuur@vooranker.nl. 
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

weekkrant PC55 goed om te weten

Door Johan Biemans

Zoals u in PC55 van 10 juni en op Kem-
penTV heeft kunnen zien, werd op donder-
dag 2 juni in het gemeentehuis van Bladel 
het Mobilisatie Oorlogskruis postuum uit-
gereikt aan de Hoogeloonse broers Gerrit 
en Janus Beex. 

Gerrit was in de Tweede Wereldoorlog de 
hoofdman van de verzetsgroep en heeft des-
tijds veel bijzonderheden van de verzetsda-
den nauwkeurig gedocumenteerd. Zijn broer 
Janus en een tiental anderen hebben hun 
eigen leven op het spel gezet door anderen 
te redden en te helpen. Dat alles is nu voor ie-
dereen te zien op internet: partizanenhooge-
loon.nl.

Een belangrijke medewerker van Gerrit, 
wel zijn rechterhand in de verzetsgroep ge-
noemd, was Frans van den Wildenberg. Bij 
mijn onderzoek in de jaren ’80 en ’90 over De 
luchtoorlog in de Kempen, kreeg ik een tele-
foontje van zijn echtgenote, A.C. van den Wil-
denberg-van Gisbergen: “Hier heb hier nog 
wat liggen van Frans, waar je misschien iets 
mee kunt doen.” Dus ben ik haar in Hapert 

gaan bezoeken en gaf ze me o.a. een zeven-
tal foto’s mee. Op enkele daarvan staat Tho-
mas J. Wegman, 1ste Lieutenant USAAF, met 
datum 17 t/m 22 september ’44. Die datum 17 
september is de dag van Market Garden, toen 
verschillende vliegtuigen met gliders door 
Duits afweergeschut in de Kempen werden 
neergehaald. Dat was ook de dag waarop 
Thomas Wegman door snelle actie van de 
verzetsgroep kon onderduiken. 

Op een andere foto staan acht andere Ame-
rikanen in gezelschap van verzetsmannen, 
met o.a. Adriaan Goossens (met armband KP 
PAN). Een interessante foto telt een familie 
met zestien personen, met op de voorgrond 
enkele jonge kinderen. Voor het geval deze 
kinderen van toen nog in leven zijn, en nu 
waarschijnlijk opa’s en oma’s zijn geworden, 
zullen zij zich op deze foto wel herkennen. En 
hebben ze wellicht nog speciale herinnerin-
gen aan wat nu 78 jaar geleden is. De door 
Gerrit Beex genoteerde geschiedenis van het 
verzetswerk is onlangs door zijn echtgenote 
Nel Beex-Roos aan het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) overgedragen. 
Alles wat ik van mevrouw Van den Wilden-
berg bewaard heb, zal ik daaraan toevoegen.

Postume onderscheidingen 
Gerrit en Janus Beex

Adriaan Goossens en Pater van der Looij met 8 Amerikanen op 22 september 1944

Nog een paar weken en dan beginnen de 
schoolvakanties weer. Een periode waarin  
velen van ons met hun kinderen de zon op 
zoeken of in eigen land op vakantie gaan. 

Voor kinderen van gescheiden ouders soms 
een dubbele periode. Zij mogen vaak twee 
keer op vakantie, maar aan de andere kant 
zien zij de andere ouder hierdoor minder. Van 
belang is om voor deze gevoelens van de kin-
deren aandacht te hebben. Op onze speciaal 
voor kinderen ontwikkelde website (www.
enikdan.nl) kunt u hierover allerlei informatie 
vinden om hierover met uw kind het gesprek 
aan te gaan. Neemt u gerust contact op met 
een van onze kindercoaches indien u vragen 
heeft! 

Algemene regels
Voor gescheiden ouders die met minderjari-
ge kinderen op vakantie willen gaan, gelden 
daarnaast enkele aanvullende regels. Wat 
veel (gescheiden) ouders niet weten, is dat 
wanneer niet beide gezaghebbende ouders 
mee op vakantie gaan, er strenge regels gel-
den voor een buitenlandse (vlieg)vakantie. 
Dit met het oog op internationale kinderont-
voering. Alleenreizende ouders en ouders 
die niet dezelfde achternaam dragen als het 
minderjarige kind, kunnen rekenen op extra 
aandacht van de Koninklijke Marechaussee. 
Doordat bij veel ouders niet bekend is dat 
schriftelijke toestemming van de achterblij-
vende ouder is vereist, denken veel ouders er 
niet aan om deze toestemming te vragen en 
vast te leggen. Ook indien slechts één ouder 
is belast met het eenhoofdig ouderlijk gezag 
of indien de andere gezaghebbende ouder is 
overleden, is het van belang de juiste papie-
ren mee te nemen op vakantie. Hierbij kan 
worden gedacht aan een recent uittreksel uit 
het gezagsregister of een akte van overlijden. 

Meer informatie hierover is te vinden op de 
website van de rijksoverheid.

Toestemmingsformulier
In het geval dat er twee (gescheiden) gezag-
hebbende ouders zijn die niet beiden mee op 
vakantie gaan, dient er aldus toestemming 
te worden vastgelegd. Aan deze toestem-
ming zijn strenge eisen verbonden. Zo moet 
de toestemming schriftelijk gegeven worden 
en dient een kopie van het paspoort van de 
achterblijvende ouder te worden bijgevoegd. 
Om ervoor te zorgen dat een toestemmings-
formulier de juiste informatie bevat, is op de 
website van de rijksoverheid een speciaal for-
mulier ter beschikking gesteld. 

Vervangende toestemming door de rechter
Mocht de achterblijvende ouder weigeren om 
toestemming te verlenen voor een buiten-
landse vakantie, dan dient de ouder die op 
vakantie wil gaan, een gang naar de rechter 
te maken. In een gerechtelijke procedure 
dient deze ouder de rechter dan te verzoe-
ken om vervangende toestemming voor de 
buitenlandse vakantie te verlenen. Eén van 
de meest voorkomende redenen voor een 
rechter om geen vervangende toestemming 
te verlenen voor een buitenlandse vakantie, 
is dat het kind gevaar loopt in het gewenste 
vakantieland (bijvoorbeeld in het geval van 
oorlog of andere dreiging). Laat u hierover 
goed informeren en maak de keuze van uw 
vakantieland zorgvuldig. Mocht u hulp nodig 
hebben bij of vragen hebben over het toe-
stemmingsformulier of een gerechtelijke pro-
cedure, dan kunt u vanzelfsprekend contact 
opnemen met één van onze familierechtad-
vocaten. 

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Op vakantie na een scheiding

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

20 x 30 cm  € 9,50   //   30 x 40 cm  € 14,50

METAL CARTOON SIGNS

Inschrijven kofferbakverkoop 
LAGE MIERDE - Ondanks alle coronamaatregelen hadden we in 2021 een zeer suc-
cesvolle kofferbakverkoop met maar liefst meer dan 65 inschrijvingen. Waar we veel 
positieve reacties gehad hebben van verkopers en kopers, willen wij van Gilde Sint 
Ambrosius dit jaar weer een kofferbakverkoop houden.

Deze zal plaatsvinden op zondag 11 september, van 09.30 tot 14.00 uur, op het gildeterrein 
Dorpsakker, Broekkant 13 in Lage Mierde. Tijdens deze kofferbakverkoop hopen wij vele 
ondernemende mensen uit de wijde omgeving te ontvangen, die allerlei tweedehands 
spullen voor de verkoop gaan aanbieden. Dus heb je spullen over, spaar ze op en meld je 
aan! Aanmelden kan via: 

www.ambrosius.boerenkamp.com
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Let op: 
Wandelweek 
in Hapert, 

dinsdag 5 juli 
t/m zondag 10 juli

BETONCENTRALE
HET PERFECTE BETONMENGSEL SNEL EN PRECIES GENOEG GELEVERD?

WIJ HELPEN U VERDER! 

Gestabiliseerd zand of het perfecte betonmengsel voor al uw kleine betonprojecten.
Flexibel, snel en altijd precies genoeg! 

Waarom het niet snel en makkelijk laten leveren?
Natuurlijk kan je jouw eigen beton maken voor het leggen van tegels
of het storten van een kleine betonoppervlakte. 
Maar waarom zou je niet kiezen voor een flexibele leverancier!
Precies het goede mengsel op locatie en altijd precies genoeg.

Bij Betonbesteld.nl kan je zelf jouw perfecte mengsel
af komen halen of wij komen het bezorgen!  

• Vandaag besteld, vandaag geleverd!
• Meerdere mengsels mogelijk!
• Flexibel en meedenkend!

E beton@roosgroep.nl  -  T+31 (0) 497 38 68 90

Selectief parcours tijdens 
Hapertse Wielerronde
21 juni ratelen de dunne bandjes weer door de straten

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Na twee jaar mochten de draai-
boeken weer uit de kast en is de organi-
satie volop aan de slag gegaan voor een 
nieuwe Hapertse Wielerronde. Vanaf 17.00 
uur zoeven de wielrenners door de straten 
van Hapert en omgeving. Datum: dinsdag 
21 juni. Publiek is van harte welkom om de 
renners aan te komen moedigen.

Kermis
Het parcours is enigszins aangepast. Nodig 
omdat de kermis dit jaar op het terrein bij de 
molen staat en het té gevaarlijk was om daar 
precies langs af te rijden. “We begrijpen niet 
helemaal waarom dit zo gedaan is en eerlijk 

gezegd hebben we er best wel last van, maar 
we moeten ons aanpassen”, legt Erwin Rijkers 
uit. “Zo’n koers brengt een aantal volgauto’s 
mee en ook publiek – zowel voor de koers als 
voor de kermis - komt met de auto. Die kun-
nen nu niet nabij de evenementen parkeren. 
Dubbel pech, eigenlijk.”

Selectief parcours
Drie categorieën komen op 21 juni aan de 
start. Te beginnen met de Elite Dames die 
om 17.00 uur het startsein krijgen. “We ver-
wachten Aniek van Alphen aan de start bij 
de dames. Voor haar leuk om een koers op 
eigen terrein te rijden; ze kent de straten op 
haar duimpje, natuurlijk.” Erwin betitelt het 
parcours als ‘selectief’, een echte wielerterm. 
“Korte straatjes en dus veel bochten in het 
dorp en een stuk over de landerijen waar 
de wind vat krijgt op de renners. Pittig maar 
daardoor erg interessant”, legt hij uit. “Je moet 
wel kunnen fietsen om in Hapert in de prijzen 
te rijden, zeker op de Rotten worden makke-
lijk snelheden van 55 km/u gehaald. De finish 
wordt ook spectaculair, we verwachten een 
massasprint. De Ganzestraat is tot aan de  
finish in de Kerstraat één groot recht stuk en 
dan gaat het erop!”

Eerste Bladelse kampioen 
recreatieve renners
Om  18.30 start de KempenCup en daarin is 
een nieuwe wedstrijd opgenomen die hope-
lijk tot een vervolg zal leiden. Erwin: “In het 
kader van de viering van 25 jaar gemeente 
Bladel, mogen renners uit de gemeente Bla-
del gratis deelnemen en krijgen we dus de al-
lereerste Bladelse kampioen bij de recreatie-
ve renners. Er wordt in één wedstrijd gefietst 
en deze koers kent dus mogelijk twee win-

naars; die het eerste over de finish komt en 
de eerste Bladelnaar die over de meet gaat. 
We hopen dat deze koers het begin is van een 
nieuwe traditie. Wij zijn er enthousiast over, 
in ieder geval.” Om 19.45 uur komen de elite/
belofte renners in actie om de Hapertse Wie-
lerronde af te sluiten. ‘Daarna is het opruimen 
en wachten op volgend jaar”, lacht Erwin, die 
niet kan wachten tot de koers begint.

Sponsors
Heel even was het spannend of na twee jaar 
afwezigheid de sponsors nog aan zouden 
willen haken. “Gelukkig was die angst onge-
grond”, legt Erwin uit. “We hebben een trou-
we club waar we een beroep op mogen doen. 
Zo’n koers als deze is niet te organiseren zon-
der sponsoren; ook niet zonder deelnemers, 
organisatoren en natuurlijk de vrijwilligers.” 
Zowel bij de koers met Hapert kermis als met 
de 8 van Bladel staan soms renners aan de 
start die je later terug ziet in de grote koersen 
als prof. “Ik ben wel eens met een shirtje met 
handtekening naar VDL gegaan om ze te be-
danken”, vertelt Erwin. “Ik zei: ‘Door onze koers 
te sponsoren, heeft deze jongen de kans ge-
kregen zich te ontwikkelen en daarom rijdt hij 
nu mee met de top. Het is fijn dat jullie hebben 
geïnvesteerd in de toekomst van de wieler-
sport.’ Daar zijn we dankbaar voor.

Kom ook langs!
De organisatie is er klaar voor, de renners 
ook; de dranghekken zijn besteld en de prij-
zen staan klaar. Niets staat een succesvolle 
editie van de Hapertse Wielerronde nog in de 
weg. Kom even langs om de renners aan te 
moedigen, ze zijn er blij mee want naast de 
sportieve prestatie vinden ze het ook fijn als 
hun harde werk gezien wordt.
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De heemkunde en de Sniederspassage in 
Bladel hebben een plaatjesalbum uitgege-
ven. Bij elke 10 euro boodschappen krijg 
je 4 historische plaatjes. Het zijn plaatjes 
van straten, gebouwen, cafés, boerderijen, 
voetbalclubs, allemaal van vroeger en alle-
maal van hier. 5 dorpen, 1 gemeente heet 
het. Ik heb er meteen een gehaald. Ik ben 
gek op plaatjesalbums. Van de week had 
ik voor 40 euro en 15 cent aan boodschap-
pen, eerlijk waar. Krek over de 40 euro. 
Zonder te rekenen. Dat kan ik sowieso  
niet. 16 plaatjes. Je moet er 251. Met je 
dubbelen kun je naar de ruilmiddagen bij 
de heemkunde. De eerste is al geweest. Ik 
heb er goed kunnen ruilen. Net als vroeger 
op de speelplaats van de jongensschool in  
Hapert. Daar is het allemaal begonnen. 
Met de voetbalplaatjes van Monty Gum, 
seizoen 1970-1971, ik zie ze nog voor me.

Kartonnen plaatjes waren het, dubbel zo 
groot als de historische plaatjes van nu. 
Ze waren niet alleen veel groter, ze plakten 
ook niet. Tegenwoordig zijn het plakplaat-
jes, plékplôtjes, ze plékken als de neten. 
Als hij scheef zit, krijg je hem niet meer los. 
Sommige mensen zitten daar niet mee. Ik 
wel. Bij mij moeten ze recht zitten.

Ook de kartonnen plaatjes van toen gingen 
in een album. Leeg was het een dun blauw 
boek maar hoe meer plaatjes je erin plakte, 
hoe dikker het werd. Het begon met ADO: 

Ton Thie, Lex Schoenmaker, Dick Advo-
caat. Onderin had je een tekstbalk met de 
naam van de speler. Bij elke club had hij 
een andere kleur. Die van ADO was groen, 
die van PSV geel, die van Feijenoord rood 
en die van Ajax paarsgrijs. Daarboven, in 
een krans van ballen, prijkte een kleuren-
foto van de speler. AZ was AZ ’67, Holland 
Sport en D.W.S. deden nog mee en elke 
club begon met een elftalfoto. 

Je kocht ze bij Heuvelmans in de Kerk-
straat, drie voor een dubbeltje. Ze zaten in 
blauwe papieren zakjes, samen met een 
kauwgum. Mijn hele zakgeld ging eraan op. 
Je moest er meer dan 300. Ik deed samen 
met een klasgenoot. Misschien heeft hij 
het boek nog, ik in ieder geval niet en daar 
baal ik van. Ik zou willen dat ik het nog er-
gens kon krijgen. Ik zou er mijn zakgeld 
graag opnieuw voor over hebben.

Ik weet niet of we het boek ooit vol hebben 
gekregen. Wel weet ik nog dat we Johan 
Neeskens heel lang misten maar ik herin-
ner me het plaatje wel. Dus misschien toch 
wel. Ook de elftalfoto van Excelsior, ook 
zo’n zeldzame, staat me nog voor de geest. 
Hoe dan ook, het historisch album van nu 
moet en zal vol. Dan de wijnvoorraad nog 
maar wat verder uitgebreid en die tand-
pasta die ik anders nooit koop bevalt best 
wel goed. Die komt wel op.

Huig

Monty Gum

column

Druk druk 
druk!

Rennen, vliegen, vallen en weer opstaan! 
Maak plaats, maak plaats, maak plaats! 
We hebben ongelofelijke haast……

Dit oude nummer van Herman van Veen klinkt af en toe in mijn hoofd als ik hoor hoe druk  
kinderen het soms hebben. Ze gaan hele dagen naar school, na school vaak nog naar de BSO 
of naar de oppas, dan moeten ze nog naar zwemles, sportclubs en muziekles. En natuurlijk 
willen ze ook graag afspreken met hun vriendjes.

Op zich hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn, maar wat het extra lastig maakt voor  
kinderen is dat ze vaak ook ouders hebben die het druk hebben met werk en allerlei sport- en 
sociale verplichtingen. 

Ook dat is helemaal niet erg, maar wat ik vaak hoor is dat er weinig ruimte en tijd over is voor 
wat rustmomenten. Momenten waarop kinderen en ouders weer even op kunnen laden. En dan 
heb ik het niet over een uurtje televisie kijken…. 

Ik denk dat ouders er niet altijd bij stil staan, dat dit soort momenten elke dag belangrijk zijn. 
Momenten waarop je bewust even je lijf voelt en bewust je hoofd leeg maakt. Momenten  
waarop je  rustig doorademt en ervoor zorgt dat je je energie weer aanvult.

Als jij aan je kinderen laat zien hoe jij dat doet en daarin dus een duidelijk voorbeeld geeft, 
dan kunnen je kinderen ook leren om regelmatig bewust even stil te staan. Ik denk dat ouders 
daar een belangrijke rol in spelen, omdat kinderen onbewust het voorbeeld van hun ouders 
overnemen.

Het gaat er dus niet om dat je het niet druk mag hebben, als er maar genoeg momenten  
overblijven waarin je even helemaal niks moet, zodat je je energie goed verdeelt over de dag.

Sta dus eens stil bij de manier waarop jij je energie verdeelt. Als jij daarin goed voor jezelf zorgt 
en daarin je grens aan durft te geven dan geef je daarin een heel mooi voorbeeld voor je kind.

Wil je hier meer over weten of heb je een andere opvoedvraag? Bel of mail me dan gerust. Ik 
denk graag met je mee. De geplande Opvoedspreekuren van juni en juli kunnen helaas niet 
doorgaan. Vanaf september worden er weer nieuwe data gepland. Eind augustus kun je deze 
weer op mijn website vinden. Graag tot dan!

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl
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✄
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

EERSEL - Onze Open Dag kon dit jaar he-
laas niet plaatsvinden door de maatrege-
len wegens corona. We hadden rond die 
datum in januari in plaats daarvan een 
Open Dag Film gelanceerd en hadden voor 
de groep 8-leerlingen rondleidingen geor-
ganiseerd. Voor groep 7-leerlingen was tot 
nu geen mogelijkheid om de school te be-
zoeken en dat gold ook voor hun ouders.

Om die reden organiseren we op maandag 
27 juni rondleidingen in de middag tussen 
15.30 en 17.30 uur. De rondleidingen zijn be-
doeld voor individuele groep 7-leerlingen 
met ouder. We maken groepjes en docen-
ten uit de onderbouw lopen met een groepje 
door het gebouw. In het gebouw zijn enkele 
demonstraties te zien. Zo krijgen leerlingen 
en ouders die onze school nog niet kennen 
een beter beeld bij onze school en alvast een 
voorproefje van de Open Dag in januari 2023.

Voor meer informatie en deelname kunt u 
contact opnemen met de conrector onder-
wijs Toine Hogendorp via: 

info@rythovius.nl

Rondleidingen voor 
groep 7-leerlingen 
en hun ouders
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PC55 zoekt nieuwe bezorgers 
vanaf 1 september
Genoeg redenen om een wijkje te nemen en 
onze krant rond te brengen

Het is tijd voor verandering. We halen de bezorging van PC55 weg bij onze huidige 
verspreider. De voornaamste reden hiervoor is dat te vaak de door ons gewenste 
bezorgtijden niet worden gehaald. Wij willen graag dat de krant uiterlijk zaterdag 
bij de lezer op de mat ligt; de verspreider die we nu hebben, vindt zondagavond 
ook nog tijd genoeg. Wij vinden dat we voor onze lezers en adverteerders ons 
uiterste best moeten doen. Vandaar deze stap.

Er gaat wat veranderen: per 1 september hebben wij een nieuwe partner – Bravom 
Verspreidingen - die voor ons de kranten gaan bezorgen. Maar, die kan dat niet alleen, 
daar zijn handen voor nodig, best veel handen ook. Omdat Bravom Verspreidingen op 
dit moment geen kranten of folders in ons verspreidingsgebied bezorgt, moet álles 
opgezet worden. Een wijkverdeling hebben we wel en daar horen nog bezorgers bij 
die voor ons de kranten ruim op tijd in de brievenbus willen doen. 

Je verdient best lekker met gemiddeld anderhalf uur bezorgen. We betalen een ver-
goeding die boven het landelijk gemiddelde ligt. Het is geen zwaar werk want het gaat 
alleen om het bezorgen van de krant, geen zware folderpakketten. Incidenteel moet 
er een folder bijgestoken worden, maar daar betalen we – uiteraard – extra voor. Je 
kunt het bezorgen zien als sport, anderhalf uur stevig doorstappen en je hebt weer 
bijna aan je wekelijkse beweegnorm voldaan; je sportcoach zal trots op je zijn. Luister 
lekker muziek tijdens het bezorgen of maak een praatje met voorbijgangers. 

Omdat het niet heel veel tijd per week vraagt, is de bezorging makkelijk te combineren 
met studie, ander werk of pensioen. Wij doen namelijk niet aan leeftijdsdiscriminatie: 
of je nu 13, 30 of 93 bent, als jij zin hebt om voor ons 1 tot 2 uur per week kranten 
te bezorgen, ben je meer dan welkom. Je mag kiezen of je één wijk neemt of tijd 
hebt voor méér wijken. De eerste bezorgers hebben zich al gemeld, maar er is nog 
voldoende ruimte voor meer bezorgers. Wacht niet te lang, anders is jouw favoriete 
wijk misschien al aan een ander toebedeeld.

We vragen een stukje commitment; de kranten dienen uiterlijk zaterdag bezorgd te 
zijn. In de loop van donderdag worden de kranten bij de bezorgers aan huis geleverd 
en kan er al gestart worden met de bezorging. Je bent lekker in de buitenlucht aan het 
werk – geloof ons, het regent echt niet vaak – en daarvoor krijg je een bovengemid-
delde vergoeding. Maar er is méér: omdat we het waarderen dat je ons helpt, maak je 
elke maand kans op extraatjes. Wat je daarvoor moet doen? Zorgen dat de krant op 
tijd bij de lezers op de mat ligt, verder niets. Hoe makkelijk kunnen we het je maken?

Zin gekregen om ons te komen helpen? 
Ga naar www.bravom.nl en vul het formulier in of mail naar info@pc55.nl, dan nemen 
wij zo snel mogelijk contact op. Bellen kan natuurlijk ook: PC55 06-3371 1801 of 
Bravom Verspreidingen 06-5893 2875.

in 
samen

werking 
met

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17.30 u

za. van 9 tot 16 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

Salvia, Petunia, Begonia,
Vlijtig Liesje, Lobelia,.....

24 stuks  € 7,-

Zeer groot assortiment 
Perkplanten, hortensia’s, 
vaste planten, zomerbloeiers, 
stekperkplanten, hangpotten 
en kuipplanten

UIT EIGEN KWEKERIJBroekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819UIT EIGEN KWEKERIJUIT EIGEN KWEKERIJ
Like ons op Facebook

REUSEL - Chauff eurs 
Vereniging Reusel 
organiseert op zon-
dag 26 juni weer de 
jaarlijkse autozege-
ning voor alle weg-
gebruikers. Iedereen 
is op deze ochtend 
welkom om zijn/
haar voertuig (perso-

nenauto’s, vrachtwagens, brom/fietsers, 
scootmobielen, tractoren, enz.) te laten 
zegenen door de pastoor, om vervolgens 
weer een jaar lang veilig op weg te kunnen. 

De zegening wordt gehouden aan de Groene-
weg in Reusel, na de kerkdienst van 09.30 
uur, welke ter intentie van alle weggebruikers 
zal worden opgedragen. 

Aanvang van de zegening is om 11.30 uur. U 
kunt de door pijlen aangegeven route volgen 
om uw voertuig te laten zegenen.

Vrachtwagens en tractoren graag de vol-
gende route volgen: Hamelendijk, Wijereind, 
Kruisstraat, Boegent en Groeneweg. Wij 
wensen alle weggebruikers veel veilige kilo-
meters!

Zondag 26 juni autozegening Reusel

REUSEL - Wij gaan wederom  een super 
gezellige en leuke muzikale middag tege-
moet. Op donderdag 30 juni, van 14.00 tot 
ca. 16.00 uur, is er een muzikaal optreden 
in D’n Aachterûm, Korenbocht 50 in Reusel 
van Loat Mer Hurre uit de Kempen.

Deze muziekgroep speelt volksmuziek en in-
strumentale folk (= muziekstijl gebaseerd op 
volkseigen of regionale dansmuziek en ver-

halende liederen) uit onze Kempen. Muziek 
die herkenbaar is en meezingers. Met o.a. 
nummers zoals ‘Ga de mee nor Reusel’,  ‘Cas-
teren kermis’ en ‘Jan munne man’.

De muzikanten zijn Maarten Sijbers (accorde-
on-zang), Joan van Spreeuwel (gitaar-zang),  
Nikolaas Daniëls (viool-mandoline-wasbord) 
en Harrie Dirkx (zang-percussie). Het optre-
den is dus variabel van aard. 

U zult zich zoals gebruikelijk weer verma-
ken en volop genieten van dit optreden. De 
toegang is gratis, koff ie/thee en overige 
consumpties zijn tegen de alom bekende 
‘Aachterûm’ prijzen verkrijgbaar.

Muzikaal optreden in D’n Aachterûm

REUSEL - Germa mode komt weer langs 
met de traditionele opruimingsuitverkoop 
van modekleding en nachtkleding op 
zaterdag 25 juni in D’n Aachterûm. Met 
kortingen tot 50%.

De verkoop begint om 10.00 uur en eindigt 
om ± 14.00 uur. Op uw verzoek komen de 
dames van Germa mode ook bij u aan huis.
Onze creativiteitsgroepen willen ook graag 
de door hen gemaakte wenskaarten, siera-
den, enz. aan u laten zien en verkopen. Graag 
tot ziens!

KBO Reusel

Opruimingsuitverkoop 
modekleding in 
D’n Aachterûm

BLADEL - Op zaterdag 25 juni gaan de vrij-
willigers van de Zonnebloem Bladel loten 
verkopen bij de Jumbo in Bladel tussen 
10.00 en 16.00 uur.

Helaas kunt u niet pinnen, maar voor € 2,- 
steunt u een enorm goed doel.

Wij zijn dan ook de Jumbo Bladel heel erg 
dankbaar voor hun medewerking.

Zonnebloem Bladel

Lotenverkoop
De Zonnebloem
bij Jumbo Bladel
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Garagesale 
BV de Hoeven

HAPERT - Op zondag 26 juni heeft 
buurtvereniging de Hoeven in Hapert 
een garagesale georganiseerd.

Garages en opritten worden omgeto-
verd tot plaatselijke mini-winkeltjes en 
zullen ervoor zorgen dat een bezoek aan 
de buurt de Hoeven die dag de moeite 
waard is. 

Deelnemende straten zijn Hoefblad, de 
Hoeven, Dovenetel, Pinksterbloem, Ak-
kerwinde, Distel, Boterbloem, Klaproos, 
Herderstasje, Dennenoord en Wijereind. 

De garages zullen te herkennen zijn aan 
ballonnen en versiering en bij alle deel-
nemers zullen plattegrondjes verkrijg-
baar zijn. 

Kom gezellig langs op zondag 26 juni 
tussen 10.00 en 14.00 uur.

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

www.piusx-college.nlwww.piusx-college.nl

Aan al
onze 

geslaagden

HAPERT/EERSEL - JUMBO Dick van Ger-
wen Hapert en JUMBO Jan Daris Eersel 
organiseren van woensdag 22 t/m dinsdag 
28 juni een donatieactie voor Voedselbank 
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Aan u als klant wordt in die week gevraagd 
één of meer producten te doneren voor de 
Voedselbank. Deze producten komen terecht 
in de voedselpakketten die door Voedselbank 
Bladel wekelijks verzorgd worden voor hun 
cliënten die niet de financiële middelen heb-
ben om zelf 7 dagen in de week voldoende 
en gezond voedsel op tafel te brengen voor 
henzelf en hun kinderen. 

Uw bijdrage krijgt dus absoluut een goede 
bestemming. In de supermarkt treft u infor-
matie aan over welke producten het meest 
gewenst zijn. Ook treft u een stand van de 
Voedselbank aan waar u de producten kunt 
afgeven. We proberen zoveel mogelijk tijdens 
de actie met vrijwilligers aanwezig te zijn, 
maar dat zal niet mogelijk zijn voor alle uren.   

Voor de Voedselbank zijn zulke actieweken 
van groot belang om over voldoende voor-
raad lang houdbare producten te kunnen be-
schikken waarmee we de komende maanden 
onze pakketten kunnen vullen.

Bij voorbaat heel veel dank aan alle gulle 
gevers en aan JUMBO Dick van Gerwen en 
JUMBO Jan Daris voor de organisatie.

Donatieactie voor 
Voedselbank Bladel, Eersel 
en Reusel-De Mierden
Van 22 t/m 28 juni bij JUMBO Hapert en JUMBO Eersel

BLADEL - Wij gaan 
lopen voor Karin 
Hooijen: Stichting 
Help Karin naar 
huis.

Karin is 54 jaar oud en woonachtig in Bladel. 
Ze is getroffen door een dubbele hersenin-
farct op 23 juni 2020. Blaaldu’6 had afgelo-
pen jaren haar jaarlijkse MTB-tocht en werd  
afgelopen jaren met wandelen en hardlopen 
geassisteerd door Isidoor Thijs en Sjef van 
Hoof. De pandemie heeft twee jaar tegenge-
werkt maar ons niet verslagen. Voor de kin-
deren die gratis mogen deelnemen is er een 
2 km wandelroute uitgestippeld.

Wandelaars, hardlopers, Cani-runners kun-
nen hun hart ophalen op de prachtige routes 
in Bladels en Reusels bosgebied. Afstanden 
zijn er voor elke deelnemer met een ruime 
keuze voor de korte en extra lange afstand. 

Deelname wandeling van 2,5 km voor kinde-
ren t/m 14 jaar is gratis. Deelname wandeling 
voor volwassen bedraagt € 5,- p.p. voor alle 
afstanden. Met na afloop een kop soep.

Starttijd is vanaf 08.00 tot 12.00 uur. Locatie: 
vv Bladella, Bossingel 5 in Bladel. Afstanden: 
5, 7, 10, 16, 21 en 30 km. Voorinschrijving: be-
taling vermelding Karin via: NL43 INGB 0524 
9366 68. Voor meer info: sjef1949@gmail.
com of tel. 06-30444389. Fijn als je er bent, 
bedankt!

Wij gaan op 
3 juli lopen 
voor Karin
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Dat het wethouderschap veel 
méér inhoudt dan af en toe een lintje door-
knippen, zoals wel eens wordt gedacht, 
heeft Hetty van der Hamsvoort inmiddels 
ervaren. Fons d’Haens en Davy Jansen wis-
ten het al, zij zijn aan hun tweede termijn 
begonnen in de gemeente Bladel. Cees 
van de Ven is een ervaren wethouder met 
twee termijnen ervaring in de Reuselse 
Raad. De vier wethouders vormen samen 
met burgemeester Bosma het openbaar 
bestuur in Bladel en leggen graag uit wat 
hun functie zo aantrekkelijk maakt.

Weloverwogen beslissing
Het is een beeld dat bij sommigen leeft: een 
wethouder knipt een lintje door of neemt een 
boek in ontvangst en verantwoordt zich tij-
dens een raadsvergadering. “Gelukkig maar 
dat ik er zo niet over dacht, anders zou het 
me nu zwaar tegenvallen”, zegt Hetty van der 
Hamsvoort. Ergens tijdens de aanloop naar 
de verkiezingen werd ze gevraagd of ze in-
teresse had in de functie. “Ik heb er echt lang 
en goed over nagedacht en daarna vol over-
tuiging ja gezegd. Ik heb daarvoor een paar 
ontzettend leuke functies opgezegd maar ik 
weet zeker dat ik er veel voor terug krijg. Mee 
mogen helpen de toekomst van Bladel zo 
mooi mogelijk te maken, is fantastisch.”

Gevarieerde baan
Het wethouderschap is veel en zéker geen 9-5 
baan. “Je doet het nooit voor iedereen goed”, 
weet Cees van de Ven inmiddels. “Als je die 
ambitie hebt, moet je geen wethouder willen 
worden. We moeten wel ons best doen om het 
voor zoveel mogelijk mensen goed te doen. 
Teleurstellingen horen erbij, kritiek ook. Als je 
daarmee om kunt gaan, kan ik me geen ge-
varieerdere baan voorstellen dan wethouder. 
Uiteindelijk hebben we met z’n allen maar één 
doel: het moet leuk blijven om in de gemeente 
Bladel te wonen, werken of recreëren.”

Verantwoording
Het werk van een wethouder is zeker niet al-
tijd makkelijk. “Inhoudelijk is het een super 
verantwoordelijke baan”, vindt Fons d’Haens. 
“Wat het soms lastig maakt is dat je niet alles 
wat bij ons overleg besproken wordt naar 
buiten kunt brengen. Je wílt soms wel din-
gen uitleggen maar dat kán eenvoudigweg 
nog niet omdat er rekening gehouden moet 
worden met meerdere belangen.” Davy Jan-
sen vult aan: “Je ziet soms van alles op social 
media verschijnen. Het is wel eens lastig om 
daar dan niet op te reageren maar dat kan 
niet. En je weet het: als het eenmaal op so-
cial media of in de krant heeft gestaan, is het 
waar. Voor veel mensen dan toch. Ik moet op 

feestjes heel vaak dingen uitleggen. Soms is 
dat prima maar soms wil ik ook gewoon even 
feesten.”

Projecten
Burgemeester Bosma is blij dat de verkie-
zingen achter de rug zijn en dat er nu weer 
volop gewerkt kan worden. “Tijdens de ver-
kiezingen ligt het werk een beetje stil. Ineens 
zijn alle projecten die lopen, onderwerp van 
verkiezingscampagnes en dan kun je geen 
vooruitgang boeken. Nu de kaarten weer ge-
schud zijn voor vier jaar, kunnen we weer aan 
de slag. En er liggen nogal wat uitdagingen 
in het verschiet. Denk aan de MFA in Hapert, 
de verhuizing van Den Herd naar de Markt, 
de ontwikkeling van de Egyptische Poort, 
woningbouw, de N284 en zo kan ik nog wel 
een poosje doorgaan. Allemaal zaken die om 
voorrang schreeuwen en waarbij zorgvuldig-
heid vereist is. Elke euro kunnen we maar één 
keer uitgeven en het is en blijft het geld van 
de inwoners waar we mee te maken hebben.”

Samenhang 
Het mooie van alle projecten is dat ze ver-
band houden met elkaar. Wethouder Jansen: 
“Zorg voor ouderen of jongeren hangt samen 
met voldoende woningbouw en voor nieuw-
bouw heb je een goede infrastructuur nodig. 
Zonder een gezond economisch klimaat kun-
nen we helemaal niks en zo blijkt álles met 
elkaar samen te hangen. Dat is mooi want 
dat betekent dat we voor elk project aan alles 
moeten denken en veelvuldig moeten over-
leggen. Met de ploeg die er nu zit, hebben we 
veel kennis en ervaring in huis.” Wethouder 
van de Ven vult aan: “We moeten niet alleen 
naar de korte termijn kijken. Nú zijn er huizen 
nodig maar op iets langere termijn wordt een 
krimp van de bevolking verwacht, daar moe-
ten we ook op inspelen. We kijken niet alleen 
naar onze gemeente maar naar álle gemeen-
ten in de regio; niet overal hoeft groei plaats 
te vinden, je moet doseren. Ruimte is niet on-
beperkt, op een bepaald moment ben je klaar 
met bouwen, groeien en ontwikkelen. Dat sa-
menspel maakt de functie erg aantrekkelijk.”

Beleid maken
Alle wethouders hebben zin in de nieuwe uit-
daging. Wethouder van der Hamsvoort komt 
uit de wereld van ondernemers en weet als 
geen ander hoe belangrijk netwerken is. 
“Alleen door in gesprek te gaan met inwo-
ners en ondernemers, leer je wat er leeft 
in de samenleving. Ik ben heel erg van de 
‘mens-mens-relatie’ en wil dat terugzien in ons 
beleid. Ik geloof heel erg in lokale contacten, 
elkaar versterken, gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten. We zitten in de Brainport-regio en 
moeten ervoor zorgen dat ondernemers graag 
willen blijven en aan voldoende personeel kun-

nen komen. Kansen creëren voor jonge onder-
nemers hoort daar ook bij.” Daarnaast ziet het 
College van burgemeester en wethouders het 
als taak om de complexiteit van de functie te 
laten zien aan de inwoners. “We mogen best 
laten weten dat het niet altijd makkelijk is om 
besluiten te nemen. Maar die verantwoorde-
lijkheid zijn we aangegaan, nadat de kiezer 

heeft gesproken. Door een stem uit te bren-
gen op een partij, kunnen inwoners ons laten 
weten waar we aandacht aan moeten beste-
den. Het is nu aan ons om de opdrachten van 
de Raad uit te voeren en om te zetten in beleid. 
Een prachtige uitdaging die we elke dag met 
plezier aangaan”, aldus de collegeleden van de 
gemeente Bladel.

GEMEENTELIJK

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
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Alles hangt met elkaar samen
College van B&W in Bladel staat voor tal van nieuwe uitdagingen

Alle wethouders hebben zin in de nieuwe uitdaging. V.l.n.r. Davy Jansen, Cees van de Ven, burgemeester Remco Bosma, 
gemeentesecretaris Ed Mol, Hetty van der Hamsvoort en Fons d’Haens. Fotografie: Imca van de Weem.

CONCERT SIGNS’

Markt 4
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De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

VERMAAK

HOOGELOON - Hoogeloon Kermis wordt 
dit jaar weer als vanouds gevierd in de 
kermistent van Fanfare Wilhelmina op het 
kerkplein aan de Hoofdstraat. De orga-
nisatie heeft een fantastisch, vernieuwd 
programma samengesteld voor de feest-
ganger én de sportieve kermisvierder. Met 
veel live muziek en een MTB-event op zon-
dag wordt het een kermisfeest voor ieder-
een!

25 juni: PYRO HomeTown Covershow
Op zaterdagavond 25 juni betreden de band-
leden van PYRO, Bas Soetens, zijn broer 
Stein, Steef en Thomas, het podium! Zij 
gaan de tent in hun HomeTown Hoogeloon 
op stelten zetten met vette rockcovers. Voor 
deze gelegenheid verzorgen ze eenmalig 
een exclusief optreden als coverband. En om 
er een topfeest van te maken, zoals we van 
hen gewend zijn, hebben ze speciaal voor dit 

optreden de band uitgebreid met blazers en 
een gastzangeres. DJ Henk van Ham vult de 
avond verder in met de beste feesthits. De 
tent is open van 20.00 tot 01.00 uur en de toe-
gang is gratis.

26 juni: Loonse kermistocht met 
Aprèsfiets (open terras)
Ben je graag sportief bezig op de mountain-
bike? Misschien om de kater van de dag er-
voor zo snel mogelijk eruit te krijgen? Neem 
dan deel aan de Loonse kermistocht. De eer-
ste editie van deze MTB-tocht vindt plaats op 
zondag 26 juni. Vanwege de wegwerkzaam-
heden in het dorp adviseren we fietsers die 
met de auto komen te parkeren bij Robbies 
op De Hoef 12. De organisatie heeft drie uit-
dagende routes uitgezet van 35, 45 en 55 
kilometer door de mooie omgeving van de 
Kempen. Inschrijven kan tussen 08.30 en 
10.30 uur bij de start in de kermistent. Kosten: 
€ 5,- p.p. Onderweg is een pauzeplaats inge-
richt met de nodige versnaperingen. Vanaf 
11.00 uur start bij de tent het Aprèsfiets-feest. 
De deelnemers krijgen bij binnenkomst een 
broodje frikandel aangeboden en kunnen 
daarna uitrusten van de inspanning onder 
het genot van één of meerdere drankjes. 
Niet-deelnemers zijn uiteraard ook van harte 
welkom op dit open terras. Dus kom gerust 
alleen, met je partner, gezin of vrienden naar 
de kermistent. Bijvoorbeeld in combinatie 
met een bezoek aan de kermis op het Valens-
plein. Voor de liefhebbers zijn er diverse spe-
ciaalbieren verkrijgbaar. DJ Henk van Ham 
is wederom van de partij om er voor jong en 
oud een fijn ‘fistje’ van te maken.

27 juni: live muziek met No Silence, 
Figure Out en Bite the Bullet
De maandagavond tijdens de kermis staat al 
jarenlang in het teken van live muziek door 
regionale bands. Dit jaar zijn drie gave bands 

gestrikt om er een supervette avond van te 
maken. Vanaf 19.00 uur treden op No Silence, 
Figure Out en Bite the Bullet. Hun shows wor-
den afgewisseld met muziek door DJ Chris-
tian. 

No Silence bestaat uit vijf bandleden, waar-
onder de Hoogeloonse zangeres Birgit Bolte. 
Een echte allround coverband met pop-rock 
repertoire, zoals ‘Seven Nation army’, ‘Don’t 
Stop Believin’ en ‘Shotgun’.  Eerder waren ze 
te zien op verschillende kermissen, Vrienden 
van Sint Joris Live en 100% Blaal. Ook Figure 
Out is een energieke, vijfkoppige coverband 
die overal een feestje kan bouwen. Met een 
repertoire van Frans Duijts tot Rage Against 

the Machine en alles daartussen wordt je 
sowieso omver geblazen. Zorg dat je keeltje 
goed gesmeerd is, want meezingen kan ge-
garandeerd! Bite the Bullet laat in een afwis-
selende (hard)rock set zien, dat het een band 
is die zijn naam waarmaakt. Als deze muzi-
kanten hun tanden ergens in zetten, laten ze 
niet meer los. Muzikanten die zijn samenge-
komen uit liefde voor hardrockmuziek en met 
een passie om het publiek een avond het ge-
voel te geven dat ze léven. 

De keel schor, de voeten moe, maar met een 
tevreden glimlach naar huis. Het programma 
begint om 19.00 tot 24.00 uur en de toegang 
is wederom gratis.

Vernieuwd programma kermistent Hoogeloon 
met live muziek en MTB-event

PYRO

Bite the Bullet

Figure Out

No Silence
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Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand juni

Zwembad 
Chloor en 
teststrips

500 ml
(immobiliseert bloedluis),   

nu voor € 11,99

      395 gr.

4+1 Gratis

10% korting

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  
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2 voor
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WIJ GAAN VERHUIZEN

Totale 
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showroom in 
Valkenswaard

De Vest 50 | 5555 XP VALKENSWAARD | T 040 – 2010455
Bezoek ook eens onze website: www.sfeerhaardendekempen.nl

Ons nieuwe adres 
vanaf 1 augustus: 

De Dieze 34,
5684 PT Best

Eerste ijsautomaat in de Kempen 
bij IJsboerderij Fabor

REUSEL - Bij IJsboerderij Fabor in Reusel  
is onlangs de eerste ijsautomaat in de 
Kempen in gebruik genomen. Je kunt er 
nu 7 dagen per week ijs halen en hebt de 
keuze uit 1 bolletje, 2 bolletjes en liter- 
bakken. In de automaat zijn de meeste  
gangbare smaken altijd beschikbaar. 
Naast een ijsautomaat staat er ook een 
koelautomaat met échte verse melk, 
rechtstreeks van de boer, eieren, kaas, 
aardappelgerechten en streekproducten. 
De automaten zijn dagelijks toegankelijk 
van zonsopgang tot zonsondergang.

“Eigenlijk was het pure noodzaak”, aldus 
Rian Fabrie, eigenaresse van IJsboerderij 
Fabor. “Ons ijs is door de jaren heen zo be-
kend geworden dat er steeds mensen op de 
stoep staan buiten de reguliere openings-
tijden van onze ijssalon aan de boerderij.  
Die wil je natuurlijk liever niet teleurstellen.”

IJsboerderij Fabor won al diverse prijzen met hun ambachtelijk ijs, waaronder de Gouden 
IJsspatel in 2019. Het grootste deel van hun zelfbereide ijs is bestemd voor horecazaken 
en ijssalons, maar de eigen ijssalon is ook zeer goed bezocht, mede doordat er diverse 
fietsroutes langs de boerderij leiden. 

In de koelautomaat valt vooral de zelf ge-
pasteuriseerde melk op, het karakteristieke 
‘romme’, met een roomlaag die zich na bot-
teling in de fles vormt. Een ervaring op zich, 
die velen nog zullen herkennen van vroeger. 

Kortom, een bezoekje waard!

IJsboerderij Fabor
Hamelendijk 5 - Reusel

KEMPENLAND

De zomerse grensparkwandelingen zijn 
ontstaan in 1995 uit de grensoverschrij-
dende samenwerking tussen wandel-
verenigingen in vijf gemeenten van de 
Limburgse, Antwerpse en Nederlandse 
Kempen. Vijfentwintig jaar later zijn er 
acht verenigingen die op een dinsdag in 
de zomer een grensparkwandeling orga-
niseren. Het grenspark van de Limburgse, 
Antwerpse en Nederlandse Kempen biedt 
een mozaïek van landschappen. Je vindt 
er bossen, heide, beekvalleien, vennen, 
weilanden, akkers en grootschalige land-
bouwgebieden.

Waarom wandelen? 
Wandelen is goed voor lichaam en geest en 
past perfect binnen een gezonde leefstijl. Of 
je nu wandelt om fit en gezond te blijven, om 
in alle rust de natuur te beleven, om stevig te 
presteren of om gezellig met andere mensen 
samen te zijn: het kan allemaal.

Waarom grensparkwandelingen?
Deelnemers ontdekken de mooie natuur en 
ervaren de gastvrijheid aan ‘de andere kant’ 
van de grens. Maar er is meer. De grens-
parkwandelingen zijn een voorbeeld van 
langdurige ‘grensoverschrijdende’ samen-
werking. Wat op wandelgebied mogelijk is, 
kan wellicht een voorbeeld zijn voor andere 
initiatieven!

De deelnemers
In het eerste jaar telden we 1.000 deelne-
mers. De laatste jaren haalden we, alle wan-
delingen tezamen, tussen de 4.500 en 5.000 
deelnemers per jaar. Alle leeftijden zijn verte-
genwoordigd. Niet alleen Belgen en Neder-
landers uit de grensregio maar ook uit andere 
streken.

25 jaar Grensparkwandelingen
Het grensoverschrijdend netwerk van wan-
delverenigingen is na 25 jaar nog springle-
vend en blijft met hetzelfde elan de wande-
lingen organiseren. Wij zetten ons in voor 
de promotie van onze prachtige regio en we 
verwelkomen alle deelnemers. Actuele infor-
matie vind je op 

facebook.com/grensparkwandelingen

25 jaar 
Grensparkwandelingen
Nog meer vitale mensen laten bewegen in een prachtige natuur!
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VOLUME 2, BOOK 3

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

#1

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

6 7 6
6 7 2 1 9 6

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

7 2 5 9 8 3
8 2 7 8

6 8 2
4 7

1 6 9
8 3 3 5

1 2 6 9 1 8
8 8 6 3 2

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

9 2 6 3 4 2
9 5 4

3 4 9 6 5 3
4 7 4 9 3 5 6

 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!

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 #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 24

You have a strong desire for a hom
e and your fam

ily interests com
e first.

5 6
8 1 4 9

1 4
9 3 7

3 9
4 2 5

3 2
7 6 3 1
5

In een cryptofilippine 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 puz-
zel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven naar 

beneden een woord of uitdrukking te staan. Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: De vrouw 
 

   A 8  1  9  2 12  10     
B 3  12  7   3    10  2    
   C 14 11   14   14       
  D 10   12 12 5          
    E 10 5  12  1   8  5   
 F  12 5 9  3   8 4  10     
  G   9 2  10   10 10 4  10   
    H   13 1   14       
I 8  8  12 9    13   8 12 5   
J 9  5   14 1    2 4      
K   14 8   12 5  14 3 12  5  4 14 
  L 1  15   15  5   14 9   5 

M 6  9   5 3     4 10 4  10  
 N  5 12  7    3  5 9  11 12  
  O 15   11 14 6  9   5     
    P 3  12     14 12  10   
   Q 3  12  7    9 14 4  4  

R 9  11  15 6 7   10  5 9  11  13 
 
 

A - Vrouwenteams in een voortrekkersrol (12)
B - (Op die afdeling staat een) instrument voor haar (14)
C - Vormt een mooi stel met de suikeroom (9)
D - Gevolg van het gebaar (8)
E - Geen minima (11)
F - Spareribs (12)
G - Hierin gaat de vrouwelijke deurwaarder gekleed (13)
H - Boezemvriend (7)
I - Vrouwelijk geslacht uit de Griekse mythologie 
  (dat niet veel goeds beloofde) (2,4,3,7)
J - Asfaltbloempje (14)

K - Vrouwelijke loopstijl (3,2,5,7)
L - Nymfomane kannibaal (15)
M - Daar komen vrouwen samen (16)
N - Dan schieten mannen tekort (16)
O - Heeft zij dan geen dagtaken? (11)
P - Die lichaamsdelen zijn bij dames van puur natuur (13)
Q - Zij houdt de rechtsgang in balans (6,8)
R - (Geen) voorbode van een stralende moeder? (17)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord 
door te geven via de website www.pc55.nl of mail 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!

De winnaar van vorige week is: 

Björn van de Langenberg
      uit Bladel

met het oplossingswoord: ‘dienstplichtige’

Björn 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: 

Björn van de Langenberg

De winnaar van vorige week is: 

Björn van de Langenberg

Cryptofilippine
De vrouw

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 #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 24

W
e don't care.  W

e don't have to.  W
e're the Phone C

om
pany.

1 5 4 8
3 8 6 1

2
3 5 1 9 4 6

9 8 5 2
8 7 4 5 3 9

1
2 5 9 3
8 1 7 3

D
ub

be
l z

ie
n

Op de Op de 
werfwerf

Creativiteit is het zien van 
dingen op een andere ma-
nier dan de meeste mensen.

Wat zie je in de tekening 
hiernaast? Een vrouw die 
op het gras zittend naar de 
heuvels kijkt of een man 
met een baard? 

Tip: bekijk de tekening eens 
van verder weg. 

De tekening is gemaakt 
door de Zwitserse artiest 
Sandro del Prete.
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SENIOREN BESTELLIJST

HOLLANDSE KEUKEN

MARKT 5 • HAPERT • 0497-745556 WWW.KEMPENGENOT.NL

Broccolistamppot
gehaktbal of beenham
Tuinboontjes met aardappels in de schil
varkenshaas in roomsaus of varkenslapje in jus
Rode kool met puree
varkensdraadjesvlees of runderstoofvlees
Sperzieboontjes met krieltjes
kip in pepersaus of vispotje
Bloemkool met puree
varkenslapje in jus of gehaktbal
Groentemix met aardappels in schil
kip in pepersaus of beenham 
Broccoli met krieltjes
varkenshaas in roomsaus of kip in pepersaus

OVENSCHOTELS

Pasta Bolognese
met gehakt
Pasta Spinazie roomkaas
met spekjes of vegetarisch
Paella 
rijstgerecht met kip en garnalen
Surinaamse Roti
aardappels, boontjes, kip en ei
Thaise curry met kip
nasi / bami / rijst
Babi pangang
nasi / bami / rijst
Kip in ketjapsaus
nasi / bami / rijst
Kipsaté
nasi / bami / rijst 

€ 6,95 aantal

€ 7,50 aantal

Spinazie-ei met aardappelgratin
gehakt of vegetarisch
Broccoli met aardappelgratin
diverse soorten vis of vegetarisch
Prei-room met puree
kip of vegetarisch
Wortel-ui met puree
runderstoofvlees
Lasagne
gehakt of vegetarisch

OVERIGE prijs aantal

Slaatje € 3,00

Rauwkostsalade € 1,50

Bavarois € 2,50

Vla € 1,50

BUITENLANDSE KEUKEN € 6,95 aantal

SOEP 0,4 liter aantal

Groentesoep € 2,50

Kippensoep € 2,50

Tomatensoep € 2,50

Franse uiensoep € 2,50

Mosterdsoep € 2,50

Chineese tomatensoep € 2,50

Vissoep € 3,00

Extra boodschappen:

Speciaal voor ouderen biedt KempenGENOT een GRATIS maaltijdservice aan! U kunt iedere 
week de bestellijst naar wens invullen en dan wordt het gratis bij u thuis bezorgd!

Bezorgdagen: Dinsdag, woensdag en donderdag. Bij afname van 7 maaltijden: € 2,50 korting!

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Gezellig een terrasje pikken, is 
altijd al leuk maar op 26 juni wordt het in 
Reusel wel héél erg de moeite waard. Dan 
vindt namelijk het 20e Terrastheater plaats, 
voor het eerst onder de vlag van het Nieuw 
Reusels Toneel. Van één tot vijf uur spelen 
acht geselecteerde theatergezelschappen 
op zeven terrassen een vermakelijke act. 

Doorstart
“Het concept van het Terrastheater is zó leuk, 
dus toen wij hoorden dat Theatergroep Cité 
ging stoppen met de organisatie, wij dit me-
teen opgepakt hebben”, vertelt Frauke. “Wij 
vinden het belangrijk om cultuur te promoten 
en theater toegankelijk te maken voor een 
groot publiek.” Bianca vult aan: “We zouden 
graag jongeren kennis laten maken met the-
ater en dat is een doelgroep die op zondag-
middag op de terrassen te vinden zijn. Cultuur 
en kunst kunnen enorm verbinden en als the-
atermakers gaan we die uitdaging graag aan.”

Zelfgeschreven
Bianca en Frauke repeteren voor hun eigen 
act. “Zelfgeschreven”, legt Frauke uit. “Zon-
der te verklappen waar het om gaat – oké, om 
een saunabezoek – kwam dit stuk spontaan 
tot stand. Je begint met een idee en door te 
gaan sparren en schrijven, komen er steeds 
meer ideeën bij en zo wordt het langzaam een 
verhaal. Een leuk verhaal, denken wij. Zonder 
publiek kunnen we dit stukje niet spelen want 
die zijn hard nodig. Rustig achterover zitten 
en alleen maar kijken, is er bij ons niet bij.”

Humor
Het Terrastheater mag internationaal ge-
noemd worden. Bianca: “We hebben twee 
theatergroepen uit België, dus dat klopt”, 
lacht ze. “Leuk om te zien dat Belgisch the-
ater écht anders is dan Nederlands. Iets 
gematigder, Belgen maken zelden keiharde 
grappen maar humoristisch zijn ze zéker. De 
insteek van het festival is dat er vooral veel 
gelachen moet worden; je zit niet op een ter-
ras voor je chagrijn, denken wij. Daarbij von-
den we het ook belangrijk om zoveel mogelijk 
lokale, regionale, acts te programmeren. Dat 
sluit goed aan bij de bezoekers en we moeten 
lokaal talent behouden.”

Blijf zitten waar je zit
Het principe is simpel: je zoekt op zondag 26 
juni op tijd een plekje op één van de terrassen 
van ’t Torentje, Markt66, Xtra Scocial, CC de 
Kei, D’n Bonn, La Gare of d’n Aachterûm en 
dan laat je het vermaak over je heen komen. 
“De acts verplaatsen zich dus als je blijft  
zitten waar je zit, krijg je alles te zien”, legt 
Bianca uit. “Bij slecht weer is er bij elke  
horecagelegenheid de mogelijkheid om de 
optredens naar binnen te verplaatsen maar 
daar gaan we niet vanuit. Vanuit elk theater-
gezelschap wordt een jurylid geleverd en aan 
het eind van het festival mag het publiek ook 
een stem uitbrengen. Als gezelschap kun je 
dus twee prijzen winnen: de juryprijs en de 
publieksprijs. Gevraagd wordt te letten op 
originaliteit, presentatie en ‘lachfactor’.”

Acts
Alle reden om op 26 juni naar Reusel te gaan 

voor een middagje gezelligheid. Je kunt ge-
nieten van gezelschappen als Duo Vrolijk, 
Het Mierds Stertheater, Het Nieuw Reusels 

Toneel en Prinsenkoeken maar ook van ton-
praoters Hans Verbaarschot en Arie Schoofs. 
Genoeg te beleven, veel te lachen.

Lachen op een terrasje
Zondag 26 juni Terrastheater in Reusel; humor en horeca gaan hand in hand
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Steeds meer mensen hebben zonnepane-
len. De afgelopen jaren is dat aantal expo-
nentieel toegenomen. Nederland is op dit 
moment in de wereld nummer 2 als het 
gaat om panelen per inwoner. Dat aantal 
is nu 2,5 en alleen in Australië is dit hoger: 
3,2. We zijn dus goed bezig en het blijft in-
teressant om tot aanschaf over te gaan. 

De versobering van de Salderingsregeling was 
aangekondigd voor 2023 maar wordt verscho-
ven naar 2025. Dat betekent dat geleverde 
stroom tot die datum wordt afgerekend tegen 
het tarief dat betaald wordt voor afgenomen 
stroom inclusief alle belastingen. De verso-
bering houdt in dat vanaf 2025 stapsgewijs 
tot 2031 nog maar een deel van de geleverde 
stroom op deze manier wordt betaald. Voor 
de rest krijg je de kale stroomprijs, dus zonder 
belastingen. Nu zonnepanelen aanschaff en 
betekent dat ze zijn terugverdiend voordat de 
salderingsregeling helemaal is afgeschaft. 

Zonnepanelen aanschaff en wordt vanaf 2023 
gemakkelijker doordat de btw voor zonne-
panelen op 0% wordt gezet. Nu moet er nog 

een actie richting de belastingdienst wor-
den ondernomen om nagenoeg 100% van 
de btw terug te krijgen.

Wel moet men er rekening mee houden dat 
zonnepanelen op dit moment moeilijker ge-
leverd kunnen worden en dat de prijzen 
schommelen. Het probleem zit hem vooral in 
de leverbaarheid van omvormers.

Omdat op termijn de salderingsregeling gaat 
verdwijnen, wordt het belangrijk dat de in-
stallatie geschikt is om er later een accu aan 
te koppelen. Een accu kan er voor zorgen 
dat je zoveel mogelijk opgewekte stroom zelf 
gebruikt en dat is financieel altijd het gun-
stigst. Zo’n accu hoeft niet perse in de garage 
te hangen maar kan ook op de oprit staan. 
Toekomstige  elektrische auto’s beschikken 
over een bidirectionele laadtechnologie en 
kunnen overdag opladen en in de avond de 
woning van stroom voorzien. 

Nog vragen, breng een bezoek aan een van 
onze Energieloketten op zaterdagochtend of 
mail naar energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Zonnepanelen blijven interessant   
Advies over energieverbruik

donderdag 23 juni 
en maandag 18 juli
19.00 - 21.00 uur

Niet geslaagd?

Behaal alsnog je
diploma of certificaten 

voor enkele vakken!
Kijk voor meer informatie 

op stercollege.nl

vmbo-t havo vwo

Kom naar de infoavond 
van het VAVO

donderdag 23 juni 
en maandag 18 juli
19.00 - 21.00 uur

Niet geslaagd?

diploma of certificaten 
voor enkele vakken!

Kijk voor meer informatie 

Kom naar de infoavond 
van het VAVO

Luchtvervuiling in Brabant zorgt voor veel 
schade aan de gezondheid zoals astma, 
hart- en vaatziekten en longaandoeningen. 
Hoewel de lucht afgelopen jaren steeds 
verder verbetert woont niemand in Bra-
bant op een plek met gezonde lucht. Er zijn 
meer maatregelen nodig om de luchtkwa-
liteit verder te verbeteren, concluderen de 
Brabantse GGD’en. Zo kunnen gemeenten 
meedoen aan het Schone Lucht Akkoord. 
Maar ook bedrijven en burgers kunnen bij-
dragen aan een gezondere lucht. Een lage-
re blootstelling aan luchtvervuiling levert 
altijd gezondheidswinst op.

Bijna een jaar korter leven door 
luchtvervuiling
De Brabantse GGD’en onderzochten de 
luchtkwaliteit in Brabant. Ze keken daarvoor 
naar de luchtkwaliteit in 2019 - de meest re-
cente, beschikbare gegevens. De GGD’en 
berekenden dat inwoners van Brabant ge-
middeld 358 dagen korter leven door de 
luchtvervuiling. Bij 1 op de 5 kinderen is lucht-
vervuiling de oorzaak van hun astma. Ruim 1 
op de 5 volwassenen (40-plussers) heeft een 
hartvaatziekte door luchtvervuiling. De bui-
tenlucht die inwoners inademen is vergelijk-
baar met de lucht die iemand zou inademen 
als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten 
binnenshuis rookt.

Wegverkeer, houtstook en landbouw grote 
bronnen van luchtvervuiling
In Brabant wordt op geen enkel woonadres 
voldaan aan de advieswaarden voor lucht-
kwaliteit van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO). De luchtkwaliteit verschilt 
binnen de provincie. Zo is de luchtkwaliteit 
in Oost- en Zuidoost-Brabant het slechtst. 
Ook de bronnen van luchtvervuiling verschil-

len. In alle regio’s is wegverkeer de grootste 
bron van luchtvervuiling. Na wegverkeer 
is in West- Brabant industrie ook een grote 
bron. In Noordoost- en Zuidoost-Brabant is 
landbouw een grote bron. Houtstook is in de 
provincie Noord-Brabant ook een belangrijke 
bron van luchtvervuiling.

GGD roept gemeenten op extra 
maatregelen te nemen
De GGD’en in Brabant roepen gemeenten en 
provincie op om het belang van het verbete-
ren van luchtkwaliteit voorop te blijven stellen 
in beleid. Een lagere blootstelling aan lucht-
vervuiling levert altijd gezondheidswinst op. 
Daarom zijn bronmaatregelen om de uitstoot 
te verminderen belangrijk. Bij bouwplannen 
van gevoelige bestemmingen, zoals wonin-
gen, scholen en verzorgingshuizen is het be-
langrijk om rekening te houden met de afstand 
tot de vervuilende bron. De GGD roept alle 
gemeenten op om zich aan te sluiten bij het 
Schone Lucht Akkoord en zo samen te wer-
ken aan schone lucht. Want luchtvervuiling 
stopt niet bij de gemeentegrens. In het Scho-
ne Lucht Akkoord werken het Rijk, provincies 
en gemeenten aan maatregelen en innovaties 
voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Inwoners kunnen bijdragen aan 
gezonde lucht
Ook inwoners van Noord-Brabant kunnen 
een steentje bijdragen aan het verbeteren 
van de luchtkwaliteit. Laat de open haard of 
vuurkorf uit en reis meer met de fiets of lo-
pend in plaats van met de auto. De GGD geeft 
informatie over wat je zelf kunt doen voor een 
schone lucht op de website www.ggdleefom-
geving.nl/lucht. Ook kan iedereen zijn ge-
meente oproepen om mee te doen met het 
Schone Lucht Akkoord.

Luchtvervuiling in Brabant leidt tot 
gezondheidsschade
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Voor onze winkels zoeken wij een:

Winkelmanager 
24-28 uur

voor ons filiaal in Eersel

&

Verkoopmedewerkers
24-30 uur 

voor ons filiaal in Bladel en Reusel

Enthousiast? Solliciteer direct via www.werkenbijterstal.nl

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het gaat goed bij de jeugd-
afdeling van ONA, Ontspanning Na Arbeid, 
de handboogvereniging van Bladel. Sinds 
Click Sport er een bezoekje heeft gebracht 
en de sport voorgesteld heeft aan leer-
lingen van de basisscholen, is het aantal 
jeugdleden toegenomen. Een mooie ont-
wikkeling, volgens Wijnand Bles die de 
trainingen van de jeugd verzorgt.

Click Sport
“Zoals bij elke vereniging schommelt het bij 
ons ook op de ledenlijst”, begint Wijnand. 
“We hebben een aantal jaren weinig tot geen 
jeugdleden gehad. Waar dat aan ligt? On-
bekendheid van de sport waarschijnlijk. Het 
bezoek van Click Sport heeft echt iets in be-
weging gezet want ineens bleken er kinderen 
te zijn die interesse hadden. Toen hadden we 
nog maar één probleem: we hadden geen 
trainer. Die heb je wel nodig bij jeugd want je 
wilt ze de basisbeginselen wel goed bijbren-
gen. Ik heb toen zelf de taak op me genomen 
om de trainingen te gaan geven en daarbij 
krijg ik ondersteuning van andere leden.”

Groei
Jeugdleden brengen soms een vriendje mee 
en die krijgen dan ook interesse. “Zo zijn we 
inmiddels opgeklommen tot een leuk club-
je enthousiaste jeugdleden. Als de trend zo 
doorgaat – wat we natuurlijk wel hopen – dan 
zullen we misschien een tweede groep moe-
ten gaan samenstellen. In overleg gaan we 

dan afwijken van de vaste donderdagavond; 
de clubavond”, aldus Wijnand. Wie een keertje 
mee wil doen om te kijken of de sport past, is 
altijd welkom. “We hebben materialen op de 
club om mee te oefenen. Dat doen de meeste, 
je moet eerst weten of je de sport leuk ge-
noeg vindt, voordat je erin gaan investeren.” 

Kosten
Penningmeester van de club Anton Peeters 
vult aan: “Op zich is de sport niet héél duur. Je 
kunt een handboog kopen van een paar dui-
zend euro maar daar ga je niet per se beter 
mee schieten. Het gaat vooral om de techniek 
en dat een boog bij je past. Ik denk dat héél 
veel boogschutters maar één keer een hand-
boog kopen, zo’n ding verslijt eigenlijk niet. Af 
en toe een nieuwe pees en soms een setje 
nieuwe pijlen; méér kosten zijn het eigenlijk 
niet. Er zijn heel goede handbogen van een 
paar honderd euro en ja, je kunt ook € 3.500,- 
kwijt zijn voor een complete uitrusting, als je 
voor de duurdere merken gaat.”

Veiligheid
De eerste les waar Wijnand bij de jeugd 
mee begint is: veiligheid. “Het blijft schieten”, 
legt hij uit. “We zijn heel streng op de veilig-
heidseisen en leren dat de kinderen meteen 
goed aan. Daarom hanteren we ongeveer 
10 jaar als ondergrens om te beginnen met 
deze sport. Natuurlijk is het afhankelijk van 
het kind maar ze moeten begrijpen wat we 
zeggen en zich aan afspraken kunnen hou-
den.” Hoewel het misschien niet zo lijkt, is 
handboogschieten best een fysieke sport. “Er 

is conditie nodig, spierbeheersing en voor-
al concentratie en focus. Oké, je hoeft geen 
kilometers over een veld te rennen, hoewel 
er vormen van handboogschieten zijn waar-
bij je het bos in gaat of over de velden loopt. 
Deze vorm van handboogschieten neemt de 
laatste tijd sterk in populariteit toe.“ Anton: 
“Boogschieten is een mentaal ‘spelletje’, een 
uitdaging met jezelf. In de  roos kan mis-
schien iedereen wel leren,  maar tijdens een 
wedstrijd tien keer achter elkaar hetzelfde 
schieten, is wel verdraaid moeilijk. Als je de 
focus vast kunt houden, overwin je jezelf. Op 
topsportniveau wordt meer getraind op men-
taal niveau dan op techniek.”

Wedstrijden
Elke week schieten is leuk maar wedstrijd-
jes is vooral voor de jeugd het allerleukst. 
Wijnand: “We hebben onlangs een wedstrijd 
georganiseerd ‘Jeugd versus de ouders’. Het 
was een super dag. Afwisselend ook, soms 
wonnen de ouders, soms de kinderen maar 
iedereen had veel plezier. Bij het Konings-
schieten werd jeugdlid Raoul koning en daar 
is hij trots op. Het is echt een goede schutter, 
niet verwonderlijk dat hij uitgenodigd is om 
naar de regiotraining te gaan. Bijna maande-
lijks komt er een scout – een gediplomeerd 
trainer -  en die houdt de vorderingen in de 

gaten. Soms komt daar dan iets uit voort en 
dat is bij Raoul nu het geval. We gaan zien 
wat de toekomst brengt.”

Clinics
Anton: “Als handboogvereniging willen we 
laagdrempelig openstaan om anderen op 
een gezellige wijze kennis te laten maken met 
onze sport en onze vereniging. Daarom orga-
niseren we op verzoek ook clinics voor buurt-
verenigingen of als bedrijfsuitje. De leden van 
ONA staan ook klaar om clinics te verzorgen.” 
Wijnand: “We krijgen wel verzoeken voor 
bedrijfsuitjes en familiefeesten; daar werken 
we graag aan mee. Een ontspannen manier 
om een leuke dag te hebben. We hebben de 
keuze uit handbogen maar sinds kort kan er 
ook met Olympische luchtgeweren gescho-
ten worden.” 

Geïnteresseerde jeugd mag altijd naar 
Wijnand bellen om een afspraak te maken 
een training te bezoeken: 06-23396286, 
maar gewoon binnenlopen tijdens een trai-
ning op donderdagavond mag ook. Je vindt 
ONA aan de Egyptischedijk 11 in Bladel. Voor 
meer informatie kun je altijd op de website 
terecht. 

www.onabldel.nl

Focus, concentratie en veiligheid
Het gaat goed met de jeugd bij Handboogvereniging ONA in Bladel

De eerste les waar Wijnand bij de jeugd mee begint is: veiligheid. “Het blijft schieten”, legt hij uit. “We zijn heel streng op 
de veiligheidseisen en leren dat de kinderen meteen goed aan. Daarom hanteren we ongeveer 10 jaar als ondergrens 
om te beginnen met deze sport. Natuurlijk is het afhankelijk van het kind maar ze moeten begrijpen wat we zeggen en 
zich aan afspraken kunnen houden.”

SPORTIEF
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Wij zijn op zoek naar een:

Telefoniste / receptioniste
24 uur

Als receptioniste en telefoniste ben je het eerste aanspreek-
punt van ons kantoor en ontvang je onze cliënten en relaties
op een gastvrije en vriendelijke manier. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het inkomend telefoon- en e-mailverkeer 
en het verzorgen en verwerken van correspondentie.

Verder ondersteun je het secretariaat, bestaande uit
2 secretaresses, met het up-to-date houden van het
klantenbestand, agendabeheer, facturering, archivering,
inkoop van kantoorartikelen en allerlei andere voor-
komende werkzaamheden.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste
collega die van afwisseling in de werkzaamheden houdt,
de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift en
kennis heeft van Microsoft Offi  ce.

Heb je belangstelling in deze vacature, dan nodigen we je
uit te solliciteren. Jouw sollicitatie met CV kun je sturen naar:
Castelijns & Swaans accountants-adviseurs
t.a.v. mevr. K.I.C. Thomassen
Nieuwstraat 98
5521 CE Eersel
of via e-mail naar k.thomassen@castelijns-swaans.nl. 

Castelijns & Swaans 
accountants-adviseurs is 

een accountantskantoor te 
Eersel met 25 medewerkers, 

dat werkzaamheden uitvoert 
voor een groeiend aantal 

relaties uit zeer gevarieerde 
branches, voornamelijk 

gevestigd in het zuiden van 
Nederland. Tot onze cliënten 
behoren middelgrote onder-

nemingen, ondernemers in 
het midden- en kleinbedrijf, 

non-profi torganisaties en 
agrarische bedrijven.

Klantgerichte service,
actieve advisering en

persoonlijke aandacht 
staan centraal in onze 

dienstverlening. 

WWW.WERKENBIJKRAAKMAN.COM

NEEM EEN KIJKJE
IN VESTIGING

REUSEL
Hamelendijk 1c

WIL JIJ SLEUTELEN AAN
DE TOEKOMST?

KOM DAN NAAR DE
WERKEN BIJ 

KRAAKMAN-DAG
ZATERDAG 18 JUNI

       10:00-12:00

TOPVACATURE

ASSEMBLAGE
MEDEWERK(ST)ERS

PARTTIME & FULLTIME

vacature@hapert.com ·  0497 – 21 00 26 ·  Mieke Roest ·  werkenindekempen.nl/hapert 

€ 2.400 - € 3.000 | 38 vrije dagen 
Team met jong & oud

+ Elke eerste dinsdag van de maand een lekkere 
appelflap, maandelijks een vrijdagmiddag borrel

en bij goed weer regelmatig ijsjes! 

WE ZOEKENOOK:Process engineer€ 3.000 - € 4.500Junior supply chain medewerker€ 2.500 - € 3.000

TOPVACATURE

ASSEMBLAGE
MEDEWERK(ST)ERS

PARTTIME & FULLTIME

vacature@hapert.com ·  0497 – 21 00 26 ·  Mieke Roest ·  werkenindekempen.nl/hapert 

€ 2.400 - € 3.000 | 38 vrije dagen 
Team met jong & oud

+ Elke eerste dinsdag van de maand een lekkere 
appelflap, maandelijks een vrijdagmiddag borrel

en bij goed weer regelmatig ijsjes! 

WE ZOEKENOOK:Process engineer€ 3.000 - € 4.500Junior supply chain medewerker€ 2.500 - € 3.000

TOPVACATURE

ASSEMBLAGE
MEDEWERK(ST)ERS

PARTTIME & FULLTIME

vacature@hapert.com ·  0497 – 21 00 26 ·  Mieke Roest ·  werkenindekempen.nl/hapert 

€ 2.400 - € 3.000 | 38 vrije dagen 
Team met jong & oud

+ Elke eerste dinsdag van de maand een lekkere 
appelflap, maandelijks een vrijdagmiddag borrel

en bij goed weer regelmatig ijsjes! 

WE ZOEKENOOK:Process engineer€ 3.000 - € 4.500Junior supply chain medewerker€ 2.500 - € 3.000

Vacatures
in 

de regio!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Activiteitenagenda 
25 jaar Bladel
In 2022 bestaat de gemeente Bladel 25 jaar. De 
gemeente Bladel wil daarom verenigingen, 
stichtingen en organisaties die een activiteit 
organiseren voor het 25-jarige bestaan van de 
gemeente, financieel ondersteunen. 

Inmiddels hebben er al een aantal activiteiten 
plaatsgevonden. De organisaties hebben gebruik 
gemaakt van de jubileumsubsidie. Zo zijn 
bijvoorbeeld de padelbanen in Hapert en Bladel 
geopend, heeft Scouting Bladel een avonturendag 
georganiseerd en is er vorige week een vitaliteitsdag 
voor senioren geweest in Hoogeloon.

Maar er staat nog meer op de planning! Wilt u 
weten wat, neem dan eens een kijkje in de 
activiteitenagenda op de website van de gemeente 
Bladel: www.bladel.nl/evenementen-25-jaar-bladel. 
Hier staan de aankomende evenementen op een rij.

Wilt u ook iets organiseren in het kader van 25 jaar 
Bladel en in aanmerking komen voor de 
subsidieregeling? De voorwaarden en criteria zijn 
terug te vinden op www.bladel.nl/25jaar. Hier vindt u 
ook een formulier waarmee u een aanvraag voor een 
subsidie kunt doen. Wanneer u het formulier 
verzonden heeft, wordt er binnen vier weken een 
besluit genomen.

Heeft u nog vragen over de jubileumsubsidie of over 
het 25-jarig jubileum in het algemeen? Stuur dan 
een e-mail naar 25jaar@bladel.nl.

Hofplein in Bladel wordt opnieuw ingericht
Het Hofplein in Bladel is toe aan een opknapbeurt. Het 
initiatief van Woningstichting de Zaligheden om het 
gebouw aan de Pius X-straat 3 te herontwikkeling tot 
appartementen is hier de aanleiding voor. Voor deze 
ontwikkeling zijn extra parkeerplaatsen nodig, waarvan 
er zes een plek krijgen aan het Hofplein.

In opdracht van Woningstichting de Zaligheden en de 
gemeente Bladel heeft ontwerpbureau Urban Jazz een 
herinrichtingsplan voor het Hofplein gemaakt. In 
februari werden omwonenden van het plein uitgenodigd 
om hierover mee te denken. Daarbij bleek een grote 
wens om het plein te gebruiken voor sport en spel. 
Tijdens een inloopbijeenkomst in april werd het 
voorlopig ontwerp voor het plein gepresenteerd. Daarop 
konden omwonenden weer reageren. 

Inmiddels is het definitief ontwerp afgerond en 
vastgesteld door het college van B en W. De uitvoering 
van het ontwerp wordt door de gemeente gedaan. 
Bedoeling is om daar uiterlijk in 2024 mee te beginnen 
(nadat de woningstichting klaar is met de verbouwingen 
aan de Pius X-straat 3).

De gemeenteraad moet het budget voor de uitvoering 
eerst nog goedkeuren. De uitvoering van het ontwerp 
hangt daarom af van of het plan voor aanpassingen aan 
het plein in de begroting van 2023 wordt vastgesteld. 
De gemeenteraad bepaalt dat op 3 november 2022. 
Voor de aanpassing aan het Hofplein is geen 
bestemmingsplanwijzing of omgevingsvergunning 
nodig. Er is ook geen bezwaar of beroep mogelijk tegen 
de ontwikkeling.

Overlast ratten
De laatste tijd zijn er verschillende meldingen gedaan 
over ratten in de gemeente Bladel. Er zijn bruine en 
zwarte ratten. Bruine ratten vestigen zich op veel 
verschillende plaatsen zoals kelders, riolen, 
spouwmuren, plafonds, containers, bosschages en 
waterkanten. Zwarte ratten vestigen zich op hoge, 
droge plaatsen zoals zolders, tussen plafonds en in het 
dak. Het is belangrijk dat er op tijd ingegrepen wordt.

Waarom is ingrijpen belangrijk?
•  Ratten zijn serieuze ziekteverspreiders. Ze dragen 

virussen en bacteriën met zich mee zoals salmonella, 
E.coli, tuberculose, de pest en de ziekte van Weil;

•  Daarnaast staan ratten bekend om hun knaagschade. 
Zij knagen in veel verschillende materialen, maar ze 
hebben en voorliefde voor elektriciteitskabels. Dit kan 
leiden tot kortsluiting en in het ergste geval tot 
brand;

•  Het zijn alleseters en besmetten alles waar ze lopen 
met uitwerpselen, urine en speeksel.

•  Eén enkel rattenpaar kan binnen 1 jaar wel 100 
nakomelingen voortbrengen. Ratten krijgen het hele 
jaar door nakomelingen;

•  Beide soorten hebben een groot aanpassings-
vermogen, zijn intelligent en worden als het donker 
wordt actief;

Wat kunt u doen?
•  Zorg dat er geen voedsel beschikbaar is, ruim dit 

zoveel mogelijk op;
• Plaats rattenvallen;
•  Maak de plaatsen waar sporen van ratten zijn 

schoon; 
•  Zorg dat ratten niet binnen kunnen komen; 

Openingen naar bijvoorbeeld de kruipkelder en het 
dak kunnen het beste afgesloten worden;

•  Schakel indien gewenst een ongediertebestrijder in 
en doe dit zoveel mogelijk samen met buren.

Melden en meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de bestrijding van ratten 
en ander ongedierte op 
www.bladel.nl/ongediertebestrijding. Ziet u ratten op 
openbaar terrein? Meld dit dan bij de gemeente Bladel. 
Dit kan via www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/bladel of 
via 0497 - 36 16 36.

Het Definitieve Ontwerp, gemaakt door Urban Jazz
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Afsluiting Markt Bladel
Van maandag 27 juni t/m vrijdag 2 juli is de Markt 
afgesloten tussen de Sniederslaan en de Europalaan 
i.v.m. aanleg riolering.

Het parkeerterrein voor het gemeentehuis blijft wel 
bereikbaar. De wegomleiding wordt ter plaatse 
aangegeven.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 31 mei 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Verlengen locatie het Vestje voor 
Basisschool de Vest
Ingestemd met het verlengen van het gebruik van het 
Vestje door Basisschool de Vest voor één schooljaar.

Herbestemming gebouw Pius X-straat 3 en 
herinrichting Hofplein
1.  Ingestemd met de herbestemming van het pand aan 

de Pius X-straat tot 23 woningen onder de 
voorwaarde dat er een anterieure overeenkomst 
wordt gesloten;

2.  Ingestemd met het Definitieve Ontwerp voor de 
herinrichting van het Hofplein;

3.  Voor de uitvoering van de herinrichting van het 
Hofplein in 2023 wordt een bruto krediet van 
€ 300.000,- beschikbaar gesteld en de hiermee 
samenhangende financiële mutaties worden 
verwerkt in de begroting 2023.

Uitbreiden derde lokaal Centrale 
Onderwijslocatie (COL) Bladel
Ingestemd.

Procesvoorstel: keuze schaalsprong 
woningbouwopgave
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het 
procesvoorstel.

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 inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Melding apv/bijzondere wetten 
gemeld

Hoogeloon
•       Sportpark De Roetwijer, Landrop 34, organiseren 

van een voetbaltoernooi om de Kempencup op 
18 juni 2022 en in de jaren 2023, 2024, 2025 
en 2026.

Verleende Omgevingsvergunning

Bladel
•       Rondweg 25 7, brandveilig gebruiken van een 

woongebouw (37 appartementen). 
Datum besluit: 02-06-2022;

•       Emmaplein 15, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van een woning. 
Datum besluit: 7-6-2022.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 11, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het herbouwen van een 
woning. Datum besluit: 07-06-2022;

•       Fons van der Heijdenstr 15, bouwen van een 
schuur. Datum besluit: 2-6-2022.

Hoogeloon
•       Verzetshelden 33, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit. Datum besluit: 7-6-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Dr. A. Zijlmansstraat 7A, aanbrengen van een 

overkapping bij de voordeur.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Werkzaamheden Enexis, Industrieweg vanaf de Raambrug Bladel week 20-2022 t/m week 24-2022 Firma Hurkmans i.o.v. Enexis
3. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
4. Aanleg riolering, Markt  Bladel week 26-2022 27 juni t/m 1 juli 2022 Huijbregts infra B.V. (Reusel)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

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
/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. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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COLLEGA BEZORGERS 
GEZOCHT m/v 

Leeftijd van 13 -99 jaar

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT � LEUKE BIJVERDIENSTE � EIGEN TEMPO

Vanaf 1 september gaan wij over naar een nieuwe verspreider voor onze krant. De bezorging 
wordt opnieuw opgestart zonder de gesealde folderpakketten!

Ben je nu bezorger of wil je bezorger worden meld je dan alvast nu aan voor een bezorgwijk bij jou 
in de buurt! Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens en daarom verwelkomen wij ook 
graag oudere bezorgers.

Wat houdt het bezorgen van de krant in?
✔ Je krijgt je eigen wijk of een wijkje in de buurt (gemiddeld 1½ uur per week). 
✔  Je gaat deze krant met af en toe een foldertje bezorgen (dus geen gesealde dikke reclamepakketten) 
✔  Je ontvangt voor de krant een aantrekkelijke vaste wijkvergoeding, als er een foldertje bij zit wordt 

dat extra uitbetaald. Meer info, zie www.bravom.nl
✔  Wij leveren op donderdag alles bij je af, bezorgen mag van donderdag t/m zaterdag.

Wil je een wijk(je) bezorgen? Meld je aan!
Heb je direct interesse, geef dan je gegevens aan ons door. Bel naar 06-58932875 of e-mail naar 
bezorgers@bravom.nl. Algemene informatie kun je natuurlijk ook vooraf inzien op www.bravom.nl of 
bel naar PC55 06-3371 1801 of Bravom Verspreidingen 06-5893 2875.

Vanaf 1 september gaan wij over naar een nieuwe verspreider voor onze krant. De bezorging Vanaf 1 september gaan wij over naar een nieuwe verspreider voor onze krant. De bezorging 

DE 

LEUKSTE 

BIJBAAN!

VAN DE KEMPEN

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - De elfde bijeenkomst van het 
Vrouwennetwerk van OBGB was weer een 
groot succes. Ruim zestig vrouwen vonden 
hun weg naar Habufa, de gastvrouw van 
de avond. Samen genoten de dames van 
een rondleiding door de showroom van de 
meubelfabrikant en meer dan eens klonk 
het: ‘Dit wil ik!’. Uiteraard werd stilgestaan 
bij het afscheid van mede initiatiefneem-
ster Hetty van der Hamsvoort.

Afscheid Hetty
Woensdagavond 8 juni druppelden de onder-
nemende dames binnen bij Habufa. Als eer-
ste werd stilgestaan bij het afscheid van Hetty 
van der Hamsvoort. Zij was het die samen 
met Marion Borgmans en Yvonne Kampen 
het Vrouwennetwerk heeft opgezet en groot-
gemaakt. Eén van de voornaamste doelen 
was om meer vrouwen te betrekken bij de 
netwerkbijeenkomsten en dat doel is zeker 
gehaald. In haar dankwoord liet Hetty weten 
enorm trots te zijn op wat er is neergezet en 
dat het Vrouwennetwerk het moeilijkst is om 
los te laten nu ze een functie elders heeft, na-
melijk wethouder in de gemeente Bladel. Met 

een luid applaus werd de waardering van de 
aanwezigen aan Hetty getoond.

Habufa
Habufa: de Hapertse Buismeubel Fabriek. 
Geen buis meer te bekennen, wel héél veel 
meubels en accessoires. In de  showroom 
waren juist de afgelopen weken álle retailers 
langsgeweest om hun inkopen te doen voor 
het komende halfjaar. Habufa is opgericht 
in 1968 en richtte zich in eerste instantie op 
meubels voor de keuken. Eind jaren ’70 werd 
de focus verlegd naar import en kwamen de 
eigen ontwerpers tot andere modellen en 
ging het bedrijf van B2B naar B2C. Inmiddels 
zijn de merken ‘Henders & Hazel’, ‘Xooon’, 
‘Happy@Home’ en ‘COCO Maison’ de 
succesvolle formules waarmee Habufa de 
Europese markt heeft veroverd. 

In een constant proces om in te spelen op 
aankomende trends en die zelfs mede te 
bepalen, vinden ruim 400 werknemers er 
hun dagelijks werk. De omzet is 350 miljoen 
consumentenwaarde, het bedrijfsoppervlak 
110.000 m2 op twee locaties – Hapert en 
Tholen -, er is export naar twintig landen en 
er zijn ruim 15.000 artikelen leverbaar. Indruk-
wekkende cijfers waar de vrouwen uit de top 
van het bedrijf vol trots over vertellen.

Netwerken
Tijdens de rondleiding werd uitgelegd hoe 
nieuwe lijnen tot stand komen, waar de in-
spiratie vandaan komt, hoe samengewerkt 
wordt met partners, leveranciers en retailers, 

hoe de klant totaal ontzorgd wordt bij het kie-
zen van nieuwe meubels en hoe ingespeeld 
wordt op duurzaamheid. Het gevoel dat elke 
stijl oproept, kwam goed over bij de aanwe-
zige vrouwen en er werden al plannen ge-
smeed voor een totaal nieuwe inrichting thuis. 

Want er was zóveel moois te zien, dat zie je 
alleen als je met het Vrouwennetwerk op pad 
gaat. Na afloop waren er heerlijke hapjes 
en werd volop genetwerkt tussen de ladies; 
precies waar het Vrouwennetwerk voor 
bedoeld is.

Dit wil ik!
Uitleg en rondleiding bij meubelgigant Habufa tijdens Vrouwennetwerk OBGB

Woensdagavond 8 juni druppelden de ondernemende dames binnen bij Habufa. Als eerste werd stilgestaan bij het 
afscheid van Hetty van der Hamsvoort. Zij was het die samen met Marion Borgmans en Yvonne Kampen het Vrouwen-
netwerk heeft opgezet en grootgemaakt. Eén van de voornaamste doelen was om meer vrouwen te betrekken bij de 
netwerkbijeenkomsten en dat doel is zeker gehaald. Fotografie: Imca van de Weem

ONDERNEMEND

���� ������������
��������� ��������������������� �������� �� �� ����������
�� ���� 
 �	���������
 ����� ������������������������������

�
	��
�����	��
���
����
���������� 

��������������������� ����������������������������
���� �������� � ����� �������

���
������������ � �����  ����  

Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!
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Wij zoeken
per direct een 
die tijdens de weekenden en de school vakanties de dieren
op school verzorgt (ongeveer 1,5 á 2 uur per dag). 

Als dierenverzorg(st)er draag je zorg voor de dagelijkse 
verzorging van de verschillende dieren. Het voeren van 
de dieren en het schoonmaken van de verblijven zijn de 
hoofdtaken. Daarnaast is het van belang om alert te zijn 
op afwijkend gedrag, zodat je dit tijdig bespreekt met de 
docenten dierhouderij.  

Het gaat om een tijdelijk contract voor 0,2 fte,
schaal 4 conform cao VO.

Neem voor inhoudelijke informatie over de dierenverzorging 
contact op met Niels Willems, N.Willems@piusx-college.nl.

die tijdens de weekenden en de school vakanties de dieren

DIERENVERZORG(ST)ER

Stuur dan je sollicitatiebrief vóór 26 juni 2022 aan het Pius X-College,
t.a.v. de HR afdeling, per e-mail sollicitaties@piusx-college.nl

Ben je geïnteresseerd?

CASTEREN - De sleurhutten en campers 
kunnen weer van stal. Tenten mogen van 
zolder en de slaapzakken weer eens op-
geklopt. In het weekend van 24, 25 en 26 
juni zijn de Casterse inwoners te vinden op 
hun eigen Caasterse camping aan de Wa-
genbroeken. Tijd voor een paar dagen ont-
spanning, een praatje maken met dorpsge-
noten, een kampvuurtje en een barbecue. 
Niets moet, relaxen mag.

Het kampeerweekend is een vervolg op de 
succesvolle eerste editie van 2017. De bedoe-
ling van de camping is om ook eens nader 
kennis te maken met dorpsgenoten die je 
niet elke dag ziet. Dit bevordert ongetwijfeld 
de saamhorigheid in het toch al saamhori-
ge dorpje. Kinderen kunnen er lekker spelen 
met water en zand, de jeugd chillt relaxed in 
de jeugdhoek en de volwassen leggen een 
kaartje of de voetjes omhoog. Kortom, geen 
verplichtingen dat weekend. Uiteraard zorgt 
de organisatie er wel voor dat er leuke dingen 
te doen zijn voor wie dat wil. De camping is 
open van vrijdag 15.00 uur tot zondag 15.00 
uur en in het dorp wordt een extra oogje in 
het zeil gehouden voor wat betreft de veilig-
heid.

Rosiet van Doormalen (organisatie): “Wat is 
er nu gezelliger dan samen eten? Net als de 
vorige keer gaan we dat nu ook verzorgen. 
Op zaterdagavond is er een gezamenlijke 
barbecue waarvoor de gasten via ons vlees-
pakketten kunnen bestellen en op zondag 
bakken we gratis eieren met spek voor het 
ontbijt. Als aanvulling zijn er ook verse brood-
jes en croissantjes te bestellen. De rest moet 
iedereen zelf meebrengen. En oh ja, ook niet 
onbelangrijk: iedereen krijgt een vuilniszak 

met het verzoek daarin de eigen afval te ver-
zamelen en mee te nemen naar huis.” 

Als de weergoden meewerken is er op za-
terdagavond een groot kampvuur. Mooi mo-
ment om je stoeltje daar even te parkeren 
om er met zijn allen van te genieten. Er mag 
gedanst en gezongen worden. Heb je een 
muziekinstrument? Breng het gerust mee. 
Tussen de bedrijven door zijn er nog diver-
se leuke andere activiteiten. Welke dat zijn 
is nog een verrassing, maar er is vertier voor 
jong en oud. Kom je zelf niet kamperen, maar 
wil je langskomen om een kijkje te nemen? 
Iedereen is van harte welkom. Bij de ingang 
staat een potje waar je een vrije gift in kunt 
doen om de kosten te drukken.

Casteren gaat weer kamperen 
met en in het eigen dorp!

VELDHOVEN - Afgelopen zondag 12 juni 
sleepten de 4 Démoteams van DéDé Dance 
viermaal een prijs binnen tijdens de nati-
onale finale van danswedstrijd Shell We 
Dance Event in Theater Junushof in Wage-
ningen. 

Tijdens de voorrondes wisten de teams van 
DéDé zich te kwalificeren voor de nationale 
finale in 4 verschillende categorieën. Onder 
toeziend oog van een deskundige jury wer-
den alle groepen beoordeeld op o.a. choreo-
grafie, techniek en presentatie. Lynn Bogae-
rts uit Reusel wist met haar team D-Sparkle 
zelfs een tweede plaats te behalen.  

Zo behaalden de team D-Sparkle en D-Struc-
tion een mooie tweede plaats in de catego-
rie freestyle & team en D-Unique een derde 
plaats. Het team D-Revolution deed voor de 
eerste keer in de geschiedenis van DéDé 

Dance mee aan de nationale finale in de ca-
tegorie hip hop. Hier wisten zij ook nog eens 
een tweede plaats te bemachtigen.

Voor de zomervakantie vonden de jaarlijkse au-
dities plaats voor de nieuwe samenstelling van 
de 4 Démoteams van DéDé Dance. Honderden 
leerlingen deden hier aan mee en uiteindelijk 
bleven er 4 groepen in verschillende leeftijds-
categorieën over. De leerlingen komen allemaal 
uit de verschillende locaties van DéDé Dance 
en trainen vanaf september wekelijks samen 
tijdens de speciale Démoteam-trainingen. Er 
is zelfs een trainingsweekend geweest om het 
hoogst haalbare eruit te krijgen.

Wil je meer info over DéDé Dance of de Dé-
moteams? Kijk dan op de website of bel met 
het hoofdkantoor: 040-2544052.

www.dededance.nl

DéDé Dance sleept 4 bekers binnen 
tijdens nationale fi nale

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

• Het stofferen van uw meubels
• Het bekleden van uw 
   auto-interieurs
• Motorzadels

De Hoeven 3 | 5541 RH ReuselDe Hoeven 3 | 5541 RH Reusel
Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308
www.meubelstoffeerderijreusel.nlwww.meubelstoffeerderijreusel.nl

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!
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Croissantjes Bloem
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 blikken super croissantdeeg
o 200 gram roomkaas
o kersen vlaaivulling uit

blik of fles

Verwarm de oven voor op 175°C.
Rol het croissantdeeg uit. Snijd het
op de rechte lijn door. Druk de
schuine lijnen dicht (waar je er 2
croissantjes van maakt). Dit zodat de
vulling er niet uitloopt.

Smeer het deeg royaal in met de
roomkaas. Verdeel aan de korte zijde
1 á 2 el van de vlaaivulling. Smeer
het een beetje uit. Rol vanaf de korte
kant met de kersenvulling het deeg
op.

Snijd dan de rol in 4-en, en zet de
stukjes rechtop in een met bakpapier
beklede vorm. Zet ze niet strak tegen
elkaar aan, omdat ze nog rijzen
tijdens het bakken.

Doe hetzelfde met de andere twee
stukken croissant deeg. Afhankelijk
van de grootte van de vorm heb je
nog een (gedeelte) van het 2de blik
nodig.

Bak 25-30 minuten in de
voorverwarmde oven.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 40  min

kersen vlaaivulling uit

Deze croissantjes bloem is eigenlijk een 
spin-off  van de Monchou taart. 

Een origineel idee voor de zondagochtend,
op de ontbijt- of lunchtafel  en maakt 
Vaderdag dit weekend extra speciaal.

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

VERMAAK
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VIERDAAGSE
ACTIE

Woensdag 22 t/m zaterdag 25 juni 2022

KORTING
21%

op bijna alles!bij besteding vanaf 15.-

Vraag ons naar de voorwaarden.
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Drogisterij & Parfumerie Antonius 
Markt 23 - Hapert 
T. 0497-382606

Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 28 - Reusel
T. 0497-643035

BLADEL - Eindelijk is het bijna zover! Op 
zaterdag 25 juni zal het jeugdorkest van 
Koninklijke Harmonie L’Union uit Bladel 
voor het eerst sinds lange tijd een concert 
geven. Tijdens dit concert zullen alle con-
certen, die de afgelopen jaren niet door 
konden gaan, worden ingehaald. 

Denk hierbij aan een uitwisselingsconcert, 

het jaarlijkse carnavalsconcert, het kerstcon-
cert of een concert tijdens kamp. Het belooft 
daarom een uniek concert te worden met een 
zeer afwisselend programma en voor ieder 
wat wils. Het programma varieert van echte 
concertwerken en kerstrepertoire tot popmu-
ziek en carnavalskrakers!

De jeugdorkestleden hebben er zin in en zij 
hopen jullie weer te zien tijdens het concert. 
Ook dirigent Frank Brouwers kan niet wach-
ten om het publiek mee te nemen in de muzi-
kale inhaalslag.

Iedereen is van harte welkom om te komen 
luisteren op zaterdagmiddag 25 juni, om 
14.00 uur, in CC Den Herd, Emmaplein 4 in 
Bladel. De toegang is gratis. Tot dan!

Concert jeugdorkest L’Union

Deze 
Jonge 
Held
heeft je 
nodig.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien 
met een nierziekte eist ongeloo� ijk veel van 
kinderen. Ze hebben weinig energie, mogen 
niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel 
zware medicijnen slikken en soms zelfs 
dialyseren. Dat is slopend.

Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen 
deze doorzetters het uiterste van zichzelf 
om gewoon te léven. Jonge Helden zijn het. 
Voor hén willen wij er zijn. Nu en later. 

Geef daarom voor een toekomst waarin we 
nierziekten kunnen genezen.

Ga naar nierstichting.nl

Scan de 
code met uw 
smart phone 

en doneer
eenvoudig 

online.
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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

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!

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

ZA. 18 T/M DI. 21 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: bij de molen in Hapert.

ZONDAG 19 JUNI

SABBATICAL - LIVE MUZIEK
Locatie: Café 't Pleintje, Hapert.
Tijd: 16.00-20.00 uur. Gratis entree.

VRIJDAG 24 T/M 
ZONDAG 26 JUNI

INTERNATIONALE BESTRONICS
ACHT VAN BLADEL
Locatie: Ronddeel 12, Bladel. Tijd: 16.00 uur, 
Markt, Bladel. Gratis entree. Internationale 
wielerwedstrijd voor junioren.

ZA. 25 T/M DI. 28 JUNI

KERMIS HOOGELOON
Locatie: centrum Hoogeloon.

ZATERDAG 25 JUNI

PYRO HOMETOWN 
COVERSHOW
Locatie: kermistent Kerkplein, Hoogeloon.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree. Een 
exclusieve show van PYRO als coverband, 
aangevuld met blazers en een gastzangeres.

ZONDAG 26 JUNI

GARAGESALE BLADEL
Locatie: BV d’Ouwe Toren, Bladel.
Tijd: 10.00-14.00 uur. 
Naast de gezellige garagesale is ook 
speeltuin De Hofstad deze ochtend open!

MTB-EVENT LOONSE 
KERMISTOCHT 
MET APRÈSFIETS
Locatie: kermistent Kerkplein, Hoogeloon.
Inschrijving en start tussen 08.30-10.30 uur.
Inschrijving: € 5,00. Mountainbiketocht van 
35 of 55 km. Vanaf 11.00 uur open terras met 
speciaalbieren en DJ Henk van Ham.

MAANDAG 27 JUNI

MUZIEKFESTIVAL MET NO SILENCE, 
FIGURE OUT EN BITE THE BULLET
Locatie: kermistent Kerkplein, Hoogeloon.
Tijd: 19.00-24.00 uur. Gratis entree.
Live pop- en rockmuziek door regionale
bands m.m.v. DJ Christian.

ZATERDAG 2 JULI

100%BLAAL
Locatie: Markt, Bladel. Aanvang: 19.00 uur.
Gratis entree. Avond vol gezelligheid met 
ludieke lokale optredens, samen met de band 
Driven.

ZA. 2 T/M DI. 5 JULI

KERMIS HOOGE MIERDE
Locatie: centrum Hooge Mierde.

ZONDAG 3 JULI

WIJ GAAN LOPEN VOOR KARIN
Locatie: Bossingel 5, Bladel. Tijd: 08.00 uur.
Kosten: alle afstanden € 5,00. Kinderen gratis.
Afstanden: 5, 7, 10, 16, 21 en 30 km. Kindertocht: 
2.500 m. Walking, hardlooprun en Cani run.

DINSDAG 5 JULI

GRENSPARKWANDELING LOMMEL
Startplaats: Buurthuis De Kom, Kolonie 2, 
3920 Lommel (B). Starttijd: tussen 08.00-
15.00 uur. Wandlus A: 10 en 7 km, lus B: 8 km 
en lus C: 5 km (voor minder mobiele wande-
laars en wandelwagens).

ZONDAG 10 JULI

VLAAMSE MIDDAG
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.00-17.00 uur.
Entree: € 3,00. Gezellige Vlaamse middag met 
muziek van Anderszum en Houdoe. 
Vrijwilligers zorgen voor Vlaamse kost.

ZONDAG 10 JULI

MIDZOMER FESTIVAL HOOGELOON
Locatie: festivalterrein, Hoogcasterseweg 6a, 
Hoogeloon. Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 5,00 
(t/m 17 jaar gratis). Geniet van muziek, een 
hapje en een drankje en vooral veel gezellig-
heid met: OfGeZatBand, Borgers Family en DJ 
Tony Macrony. 

DINSDAG 12 JULI

GRENSPARKWANDELING
VALKENSWAARD
Startplaats: Herberg Harba Lorifa, Pastoor 
Heerkensdreef 20, Valkenswaard. Starttijden: 
7 km tussen 08.00-15.00 uur, 11 en 17 km 
tussen 08.00-14.00 uur. Kosten: bondsleden 
€ 1,50; niet-bondsleden € 3,00 en kinderen 
t/m 12 jaar gratis. Info: www.devoetjes.nl

DINSDAG 19 JULI

GRENSPARKWANDELING EERSEL
Startplaats: Clubhuis AV DES, Sportpark 
De Dieprijt, Postelseweg 74, Eersel. 
Starttijden: 7 km tussen 08.00-15.00 uur, 12 en 
18 km tussen 08.00-14.00 uur. Kosten: bonds-
leden € 1,50; niet-bondsleden € 3,00 en 
kinderen t/m 12 jaar gratis.

WOENSDAG 20 JULI

ZOMERAVONDCONCERT
MUSIC TO MOVE NETERSEL
Locatie: 't Drieske, Huisacker 1, Hulsel.
Gratis entree. Aanvang: 20.00 uur.
Bij goed weer is het concert buiten!

DI. 26 JULI T/M VR. 29 JULI

FIETSVIERDAAGSE BLADEL
Start: Restaurant ‘t Nekkermenneke, 
Groot Terkooijen 6, Bladel. Kosten: € 3,50 
p.d. of € 12,50 voor 4 dagen. Tijd: 09.30 uur. 
4 dagen mooie routes door de Kempen fiet-
sen. Keuze uit 35 of 65 km met pauzeplaats.

ZA. 30 JULI T/M DI. 2 AUG.

KERMIS DUIZEL
Locatie: centrum Duizel.

EventsEvents
theatertheater

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2022-2023

De kaartverkoop voor het nieuwe 
theaterseizoen is gestart. De theatercom-
missie is er in geslaagd een gevarieerd 
programma samen te stellen. De eerste 
optredens staan gepland en worden in 
de komende periode aangevuld met veel 
bekende en gewaardeerde namen.

Kaarten voor het theaterprogramma kunt 
u online bestellen op onze website. Vanaf 
een half uur voor aanvang van iedere 
voorstelling, zijn kaarten ook te koop in 
Den Herd (zolang de voorraad strekt).

Benieuwd wat er op het programma 
staat? Bekijk op www.denherd.nl het 
volledige theaterprogramma 2022-2023 
en bestel direct je kaarten!

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2022-2023

‘t Schouw programmeert ongeveer 20 
voorstellingen per seizoen en bedient 
daarmee gemiddeld circa 5000 bezoe-
kers per jaar.

De programmering kenmerkt zich als 
een kleine zaal programmering, met 
ruimte voor bijzondere (minder commer-
ciële) pareltjes van de Nederlandse en 
internationale podiumkunsten.

Het programma voor het komend sei-
zoen is in voorbereiding. Voor reserverin-
gen en informatie zie: www.tschouw.nl
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Twee dikke duimen omhoog voor Erwin, Frank-Jan, Sven 
en Pieter, die het team JO13-1 van vv Hapert een top 
weekend hebben bezorgd, tijdens het internationaal voet-
baltoernooi in Oostende. Onze jongens hebben onverge-
telijke dagen gehad. Bedankt! 

Namens de ouders van JO13-1

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

Heeft u 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 hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... videogames 
kunnen helpen bij 
het bestrijden van 

angsten en depressies? 

Dit lijkt vooral bij 
jongeren goed te 
helpen. Gamen kan 

jongeren langer geboeid 
houden dan therapie. 
Het spel Mindlight is 
speciaal ontwikkeld 
voor kinderen van 
8-12 jaar en kan 

helpen angststoornissen 
te behandelen.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

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!

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 hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 25 juni is het weer 
dansen voor 50-plussers in d’n 
Aachterûm te Reusel.

• Tijd 19.30 - 23.30 uur
• Entree € 1,50 
• DJ Pirke zorgt voor de dansmuziek

Van harte welkom!

Dansen in 
Vessem

Op zaterdagen 18 juni en 9 juli zijn 
er weer open stijldansavonden in 
D’n Boogerd aan de Servatius-
straat 6 in Vessem.

• Voor jong en oud
• Ballroom en Latin
• Van 20.30 tot 00.00 uur
• Entree € 3,50 incl. hapjes

Kijk op Facebook stijldansen in Ves-
sem, voor actuele informatie. Voor 
meer informatie kun je mailen naar 
stijldanseninvessem@outlook.com 

Hierbij willen we 
iedereen bedanken voor 
de belangstelling bij ons 

50-jarig huwelijk.

Louis en Tonnie
Hapert

Wij bedanken iedereen 
voor alle kaarten, bloemen 

en felicitaties voor ons 
65-jarige trouwdag.

Frans en Dien Koolen-Venmans
Hapert

in de regio
T/M 11 SEPTEMBER
EXPOSITIE ‘OP EENZAME HOOGTE’
Locatie: Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2, Eersel. 
Open: zie openingstijden Kempenmuseum. 
Entree: kinderen t/m 12 jaar gratis, 
13 t/m 18 jaar € 2,50 en volwassenen € 6,50. 
Deze expo vertelt het verhaal achter de 
eenzame kerktorens in de Kempen.

TOT EIND SEPTEMBER
BEZICHTIGING LAMBERTUSKERK
VESSEM
Locatie: Servatiusstraat 8, Vessem. Open: 
alle zon- en feestdagen van 14.00-16.00 uur. 
Met mooie schilderingen, prachtig vleugel-
altaar en monumentaal orgel.

T/M ZATERDAG 29 OKTOBER
EXPOSITIE/WEDSTRIJD 
DE HEKSENBOOM
De Heksenboom is een beukenboom in 
Bladel met een mooi verhaal. 
Locatie: Lijstenmakerij Kunsthandel van 
Antwerpen, Lange Voren 35, Eersel. Loop 
vrijblijvend binnen (tijdens openingstijden) 
en stem op je favoriete schilderij.

1E & 3E ZATERDAG
BEZICHTIGING HAPERTSE 
GRAANMOLEN
Locatie: Molenstraat 34, Hapert.
Open: 10.00-16.00 uur en op afspraak.

REUSEL - Iedere laatste dinsdag van de 
maand is er om 13.30 uur een kienmiddag 
met leuke prijzen in D’n Aachterûm, Koren-
bocht 50 in Reusel. 

Het volgende kienen is op dinsdag 28 juni. 
Doe mee, het is gezellig. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom!

Kienen in 
D’n Aachterûm

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

ALLERHANDE
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MEE zoekt logeergezin voor Rudy 
(11 jaar)

Rudy woont, sinds het overlijden van zijn 
moeder 6 jaar geleden, in Eindhoven bij zijn 
pleegouders en zus. Hij is een lieve jongen 
en speelt graag met andere kinderen. Van-
wege zijn licht verstandelijke beperking en 
dyspraxie heeft hij extra aandacht nodig. 

Om de pleegouders wat te ontlasten zijn we 
op zoek naar een logeergezin waar Rudy 
soms in het weekend terecht kan, maar ook 
in de vakantie. 

Wil jij Rudy en zijn pleegouders graag ont-
moeten? Neem dan snel contact op met Team 
Linck van MEE! 088-465 3555 of LINCK@
meedemeentgroep.nl

------------------------------------
  
Meewerken (en leren) in onze tuin

Het Groene Goud is een educatieve zelfoogst 
tuinderij in Bladel.

Wij bieden een fijne plek aan vrijwilligers die 
graag buiten willen werken en met de han-
den de aarde in willen. Van boompjes zetten 
tot compost verspreiden, van schoff elen tot 
bakken, timmeren en van bloemen zaaien tot 
spinazie planten! Prachtig om te leren en te 
doen.

Kom eens bij ons kijken of meld je meteen 
aan. Er wordt gewerkt op maandag, woens-
dag, vrijdag en zaterdagochtend. Femmes 
van Limpt:  06 - 4500 6448 of e-mail naar  
info@tuinderijhetgroenegoud.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.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 en 
heuptas van PC55 t.w.v. € 20,00. 

De wandelsokken kunt u ophalen bij 
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.

De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

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

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl

Weggooien 
is zonde
Repair Café in Bladel

Op dinsdag 21 juni 
van 13.00 tot 16.00 uur 
staan onze repara-
teurs weer klaar om u 
te helpen met het re-
pareren van uw defec-
te apparaat.

U kunt uw apparaten na laten kijken, uw mes-
sen, boortjes en messen van uw grasmaaier 
laten slijpen (m.u.v. kooimaaiers), (kinder)
fietsen worden nagekeken, laswerkzaamhe-
den worden uitgevoerd en ook voor houtbe-
werking kunt u bij ons terecht. Ook voor het 
verstellen van kleding, waaronder een rits 
inzetten, broeken korter maken e.d. zijn des-
kundige naaisters aanwezig.

U vindt het Repair Café aan de Torendreef 
20 te Bladel. Heeft u nog vragen, bel 0497-
385069 of kijk op onze website

www.kompasbladel.nl

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Handwerken 
met dames van 

Stichting 
Wereld Wijd

REUSEL - Dames die willen handwer-
ken en hiermee het missiewerk van de 
missionarissen uit Reusel-De Mierden 
tevens steunen. 

Bent u iemand die graag handwerkt, dan 
bent u van harte welkom op dinsdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur in de blokhut 
van Jong Nederland, Hulselsedijk 32 in 
Reusel. Onze dames van Stichting We-
reld Wijd naaien, haken en breien. Er is 
natuurlijk ook de gelegenheid om gezel-
lig wat te buurten. 

De toegang is gratis en u krijgt daarbij 
nog een lekker bakje koff ie of thee. Kom 
gerust eens langs of wilt u meer infor-
matie, bel dan naar Ina Schoofs, telefoon 
0497-643623.
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 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 financiële afwikkeling met verzekerings-

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Voor reparatie, onderhoud & APKVoor reparatie, onderhoud & APK

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 21.975 KM
Bouwjaar : 2017

Aantal deuren : 5
Brandstof : benzine

Skoda Fabia 1.2 TSI Drive • Navigatie • Cruise • Smartlink

Nu tijdelijk 

€ 15.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 350,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK

Postelweg 15  I  5531MV  I  Bladel  I  0497-336388  I  www.garagebedrijfdesleutel.nl

Een vertrouwde keuze voor:
Onderhoud en reparatie van alle merken (ook van uw  hybride of 
elektrische auto) - Apk-keuringen - aircoservice - banden -  schade-
herstel - In en verkoop van auto’s.

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

Tot snel in Hapert!
Industrieweg 25
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Koperen buizen, totaal ± 15 m, waarvan ± 13 m 
binnenmaat, 20 mm, in één koop, € 75,-.
Tel. 06-83918582.

Aquarium met toebehoren, met kast en vissen, 
71x51x68 cm ( juwel), € 175,00. Tel. 06-29408106.

Fonteinpomp Super 1000, wateropbrengst 
1050 l/h, z.g.a.n. € 23,-. Tel. 0497-643599.

WIL JE PC55 BEZORGEN?
Je bent welkom vanaf 13 jaar. 
Bel voor informatie naar 0497-844588.

Vloerverwarmingslang en airco, t.e.a.b.
Tel. 0497-360905.

hypotheekkiezen.nl

Douchebakken, toiletten, wastafel, kleur wit, 
t.e.a.b. Tel. 0497-360905.

Sportieve Trek damesfiets, i.z.g.st. Pas volledig 
nagekeken, nieuwe achterband, voorband 
z.g.a.n. € 325,-. Tel. 0497-388467 / 06-23233247.

Poetsmachine met ronde zachte schijf, € 15,00, 
voor b.v. auto te laten glimmen. Tel 0497-592164

Basreflex Subwoofer luidspreker Philips 4 Ohm, 
€ 10,00. Tel. 0497-592164.

EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

Tafel met beukenmotief blad, 80x160 cm, hoog 
70 cm, poten aluminiumkleur, als nieuw. 
€ 60,00. Tel. 0497-592164.

Beige sta-op stoel, 1 jaar oud, weinig gebruikt, 
smal model. Vr.pr. € 1750,-. Tel. 06-30462317.

Terrastegels, 4x 60x60, 6x 30x30 en 6 cm breed, 
lichte kleur. € 25,-. Tel. 06-42938502.

4 Michelin zomerbanden, 205x55x16, profiel 50-
60%. Kinderfietsstoeltje voor achterop.
Tel. 0497-384522.

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

Boek van Johan Cruijff 'Mijn verhaal'.
Tel. 0497-388051.

Koi vissen, lengte 25 tot 30 cm. 
Tel. 06-11365459.

Tomos Flexxer snorfiets, 2008, 1565 km 
gelopen. € 325,-. Tel. 06-47025347 / 
0497-681640.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Bergeijk (‘t Loo). 
Tel. 06-33878506.

Bobike fietsstoeltje voor, compleet met 
windscherm en montageblok. € 20,-.
Tel. 06-39809850.

Rollator, merk Cobra, i.g.st. Massieve wielen. 
€ 25,-. 2 grote speciekuipen, samen € 10,-.
Tel. 06-39809850.

Heerlijk wandelen en tegelijk PC55 bezorgen? 
Meld je aan. Ook senioren zijn welkom. 
Bel 0497-844588.

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

Kinderstoel, autostoeltje en Loeki fietsje. 
€ 2,- p.st. of 1 koop € 5,-. Tel. 0497-388477 
(na 17.00 uur).

Verrijdbare ijzeren werktafel, L 2.17, Br. 0.68, 
H 0.89. € 175,-. Tel. 0497-388477 (na 17.00 uur).

FIETSENMAKER ‘T SJAPAPKE
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor verkoop, reparatie en/of onderhoud van 
uw (elektrische) fiets. GRATIS bij u opgehaald 
en retour gebracht! Bel: 06-51573237. 

Monitor Belinea 23”, prima werkend, VGA. 
€ 10,-. Tel. 06-49507923.

Rol schildersvilt, éénzijdig geplastificeerd. 
€ 10,-. Tel. 06-49507923.

Hydraulische potkrik, nieuw, voor max. 5000 kg 
heffen, 19,5 x 38,0 cm. € 10,-. Tel. 06-49507923.

Motoraanhanger, gegalvaniseerd, geremd, voor 
2 motoren, z.g.a.n. € 615,-. Tel. 0497-388477 
(na 17.00 uur).

Stalen rolsteiger, 2.50 m lang, 80 cm breed, 
4 m hoog. € 100,-. Tel. 0497-681640.

Maxi-cosi, kinderstoel en buggy. Samen € 20,00.
Tel. 06-10517240.

4 tuinbeelden, terrazzo, ca. 95 cm hoog, samen 
€ 110,-. Centrifuge € 20,-. Tel. 06-44102821.

Diverse printen, ingelijst, vanaf € 2,50. 
Tel. 06-20999138.

Acculader, Einhell 5amp, 6/12 volt, € 7,50. 
Skil schaafmachine, 1500h1, € 20,-. 
Tel. 06-20999138.

Stalen kast met hangmappen, l-b-h 80-60-72, 
€ 25,-. Tel. 0497-681640 / 06-47025347.

GEZOCHT: Werk als chauffeur B/BE voor paar 
dagen per week voor 65+-er. Geen pakket of  
boodschappen bezorgen. Ervaring in transport.
Dagen en tijden in overleg. Tel. 06-46877818.

GEZOCHT: BEZORGERS PC55
Een leuke bijbaan in de buitenlucht? 
Wij hebben plaats voor bezorgers van 
PC55 (13 – 99 jaar). Vanaf 1 september. 
Bel voor informatie naar 0497-844588.

GEZOCHT: Poetshulp voor 4 uur per week, 
mogelijkheid tot 2x 3 uur per week in Bladel.
Dagen in overleg, hond en 3 middelbare 
scholieren in huis. Graag alleen serieuze 
reacties. Bel/app 06-23474452.

GEZOCHT: Vrouwelijke fietsmaatje voor vrouw 
(weduwe), 70-plusser. Met z’n tweeën is leuker 
dan alleen. Tel. 06-51902800.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 6 uur per 
week in Reusel. Betreft 2 huishoudens (dicht bij 
elkaar gelegen) voor ieder 3 uur. Vergoeding in 
overleg. Tel. 06-47476747.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 2 uur per 
week in Reusel. Dag en tijd in overleg. 
Tel. 06-51697352.

GEVONDEN: GSM op Bredasebaan in Bladel, 
foto van meisje met schort. Als je kun vertellen 
wat voor naam op haar schort staat, dan 
contact opnemen. Tel. 06-83181161.

GEVONDEN: Frontje van Japanse autoradio, 
ter hoogte van Panneven (Poppelsedijk), 
Hooge Mierde. Tel. 06-54605600. 

GEVONDEN: Huissleutel op de hoek 
Sportparkstraat-Koolbogt in Bladel. 
Tel. 06-51599753.

GEVONDEN: Zwarte tas met inhoud (o.a. 
damestas, regencape). Tel 0497-681414.

GEVONDEN: Zwarte fietstas, Kempenbaan 
richting Reusel, inhoud: zwarte regenbroek en 
blauw jack met logo. Tel. 06-12955709.

GEVONDEN: Ring met 3 huissleutels, 
omg. de Ekkers in Reusel. Tel. 06-18421766.

GRATIS AF TE HALEN: Droog stookhout, staat 
klaar op aanhanger. Tel. 06-53620268.

GRATIS AF TE HALEN: Mahoniehouten 
salontafel met 2 lades en onderblad. 
Tel. 06-53502327.

GRATIS AF TE HALEN: Goede paardenmest 
voor de tuin. Tel. 06-53257474.

GRATIS AF TE HALEN: Piano, licht bruin, strak 
model, 30 jaar oud. Tel. 06-14481452.

GEVRAAGD TWEEDEHANDS FIETSEN
EN OPKNAPFIETSEN
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, flipperkast, 
juxebox, buitenboordmotor, scooter, elektrische 
fiets, boot, benzinepomp, etc. Tel. 06-46331823.

GEVRAAGD OUD IJZER EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. 
(geen koelkasten en vriezers). Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Prentjes voor het boek 5 dorpen 
1 gemeente. Tel. 06-53581776.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor 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 huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- 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 adresgegevens 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 aange-
leverd, 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 € 10,- (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 € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situ-
aties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en be-
paalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt wekelijks gratis verspreid in de gemeente Bladel, 
de gemeente Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. Oplage 17.300 ex.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties 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 voor om berichten 
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoe-
ding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55 
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
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    PC55 is aangesloten bij
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

GRATIS

GEVONDEN

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB
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GEMAK DIENT DE MENS
Domotica is een mooi woord om jouw 

leven comfortabeler en veiliger te 
maken. Want een huis dat met jouw 

behoeften meebeweegt, creëert rust. 
Communiceer met jouw woning, alsof 
het je beste vriend is. Da’s slim toch?!

Slim wonen?
Neem contact met ons op

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nlDESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaarbijzonder betaalbaar

KEMPEN - De organisatie van de 13e editie 
van de Camino in de Kempen staat in de 
startblokken. Nadat de wandeltocht drie 
jaar op rij geen doorgang heeft kunnen vin-
den heeft de werkgroep dit jaar het draai-
boek onder het stof vandaan gehaald en 
zijn de voorbereidingen opgestart.

We merken dat deze wandeltocht door de 
Brabantse Kempen in een behoefte voorziet 
en dat deelnemers van afgelopen edities er 
reikhalzend naar uitkijken om weer eens af 
te kunnen reizen naar Vessem. En ook voor 
ons is het uiteraard plezierig om vele wande-
laars te mogen begroeten en bij te praten met 
oude bekenden en ondertussen te wandelen 
in de omgeving.

De Camino in de Kempen is een wandeltocht 
van 8 of 16 kilometer door de mooie natuur 
van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. Het 
belangrijkste van deze dag is het met elkaar 
wandelen. Als extra worden er tijdens deze 
tocht herinneringen opgehaald aan het pel-
grimeren naar Santiago de Compostella. Ook 
plaatselijke bezienswaardigheden spelen een 
rol tijdens het lopen.

De start vindt plaats bij de Pelgrimsherberg 
Kafarnaüm, Servatiusstraat 11 in Vessem. De 
deelnemers gaan groepsgewijs vanaf 09.00 
uur van start en er wordt gelopen in groe-
pen van 10 à 15 personen. De leiding van een 
groep berust bij een Santiago-veteraan. Bij 
aanvang op Kafarnaüm is er koff ie of thee 
voor de deelnemers, maar in tegenstelling 
tot voorgaande jaren dient men zelf voor een 
lunch te zorgen en water voor onderweg. Op 
het eindpunt bij de Jacobushoeve, Jan Smul-
dersstraat 4 in Vessem, krijgen de deelnemers 
een vers Jacobusbroodje. Daar is ’s middags 

het Praathuis geopend voor koff ie of thee en 
zijn in de middag de winkels geopend.

De Camino in de Kempen is een initiatief van 
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
(Regio Zuidoost-Brabant) en de Pelgrimsher-
berg Kafarnaüm en de Jacobushoeve in Ves-
sem en wordt gewandeld op maandag 25 juli, 
de feestdag van Jacobus. Inschrijven voor 
deze wandeltocht kan vanaf 15 juni via de 
website van Pelgrimsherberg Kafarnaüm of 
via een link op de website van de Jacobus-
hoeve. Uw aanmelding dient uiterlijk 18 juli 
binnen te zijn; u krijgt hiervan een bevesti-
ging. De kosten voor deelname zijn € 5,00 per 
persoon, contant te voldoen ter plaatse voor 
vertrek van de wandeling.

www.pelgrimsherberg.nl 
www.jacobushoeve.nl

Camino in de Kempen
Wandelen op de feestdag van Jacobus; maandag 25 juli

Cruz de Ferro

HOOGELOON - Op 22, 23 en 24 juni orga-
niseert de Werkgroep kindervieringen een 
avondwandel 3-daagse voor wandelaars 
uit Hoogeloon en omstreken. De routes 
zijn zo gemaakt dat grote en kleine lopers 
mee kunnen doen.

Dus trommel je papa, mama, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes, neefjes en nichtjes op om ook 
mee te doen. Of wandel gezellig met je klas 
samen. We hebben per dag 3 routes: 3, 5 en 
10 km. De 3 en 5 km zijn met kinderwagen te 
lopen, de 10 km is voor meer geoefende lo-
pers en gaat ook over bospaden, zandpaden 
en langs slootkanten. 

Je kunt starten tussen 17.30 en 18.30 uur bij 
de Sint Pancratiuskerk. De straat voor de kerk 

ligt dan open, dus kom zoveel mogelijk met 
de fiets of lopend i.v.m. parkeermoeilijkheden. 
Kosten zijn € 1,00 per dag en € 2,50 als je alle 
drie de dagen meeloopt. 

We zouden het leuk vinden als jullie allemaal 
meedoen. Onderweg wordt er voor drinken en 
wat lekkers gezorgd. Degenen die alle dagen 
meelopen krijgen op de laatste dag nog een 
leuke verrassing!

Avondwandel 
3-daagse Hoogeloon

CASTEREN - Ontdek wat er allemaal in een 
beek, poel of sloot leeft. Onder de water-
spiegel verbergt zich namelijk een verbor-
gen, maar rijke en interessante dierenwe-
reld die bestaat uit planten- en afvaleters 
en vele soorten roofdiertjes. Om het rijke 
en boeiende onder-water-leven van beek, 
poel en sloot bij het publiek onder de aan-
dacht te brengen, organiseert het IVN jaar-
lijks een Slootjesdag. 

IVN-afdeling Kempenland-West organiseert 
zijn Slootjesdag dit jaar op zondag 26 juni. 
Op die dag is iedereen die mee op ontdek-
kingstocht willen gaan naar het leven op, in 
en rondom water weer van harte welkom. 
Met name voor kinderen is de Slootjesdag 
een leuke, spannende en leerzame activiteit! 

Als je mee gaat doen, vergeet dan niet je laar-
zen mee te nemen en bedekkende kleding 
aan te trekken. Het IVN zorgt voor de overige 
materialen, zoals schepnetjes, loepjes, zoek-
kaarten e.d. die nodig zijn om op speurtocht 
te gaan naar: waterschorpioenen, bloedzui-
gers, bootsmannetjes, waterroofkevers en al 
die andere spannende, griezelige of gewoon 
leuke beestjes die onder de waterspiegel 
leven van beek, sloot, ven of plas. 

Vanuit de IVN-afdeling zal ook een aantal vrij-
willigers aanwezig zijn die de activiteit zullen 
begeleiden. Heb je zelf spulletjes die je kunt 
gebruiken bij je zoektocht naar het waterle-
ven, dan mag je die natuurlijk gerust mee-
brengen. Kom jij ook naar de Slootjesdag van 
IVN-afdeling Kempenland-West? Deelname 
is gratis.

Datum en tijd: zondag 26 juni van 10.00 tot 
12.00 uur. Locatie: Wagenbroeksloopje aan 
de Gagelvelden in Casteren. We staan bij de 
beek waar zij onder de weg doorstroomt op 
de Gagelvelden. Hier steken ook de fietsers 
deze weg over. Kom met voorkeur met de 
fiets. Komt u toch met de auto, dan rijdt u via 
het Kerkeneind in Casteren. In Kerkeneind 
rechts aanhouden en bij bord doodlopende 
weg je auto ergens parkeren. Het fietspad op-
lopen na 100 meter vind u ons bij sloot, poel 
en beek.

IVN Slootjesdag in Casteren
Zondag 26 juni
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Petrusklepel
We zijn een werkgroep aan het vormen voor het 
Jaar van Casteren in 2023. Zoals u weet is dan 
het St. Elisabethspel, maar we willen ook eigen 
activiteiten ontwikkelen. Zodra we een geschik-
te datum voor een open avond gevonden heb-
ben, laten we het weten (nog voor de vakantie). 
Dan kunnen mensen die willen meepraten. Er 
is nog good will t.a.v. de kerk, maar ook verle-
genheid. Als je uitkomt voor je geloof, maak je 
soms iets wakker waarvan je liever hebt dat het 
blijft slapen. Het lijkt me mooi om - net als in 
Hapert -  in 2023 op reis te gaan naar de om-
geving van onze patroonheilige. Dat zou ons 
leiden naar Thüringen, waar Elisabeth geleefd 
heeft. Maar ook dichterbij huis kunnen we din-
gen doen die inspiratie geven. Ik kijk ernaar uit 
om met gemotiveerde mensen kleine stappen 
te zetten. Het kan voor degenen voor wie we 
het doen het verschil maken tussen verdorren 
of opnieuw tot bloei komen. H. Elisabeth, sterke 
vrouw, bid voor ons.  

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 18 juni
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

Sacramentsdag
Zondag 19 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden, 
                 aansluitend Sacramentsprocessie
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, doop Livia van der Harst 
                 en Amelia Briks

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

H. Aloysius
Dinsdag 21 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

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

Geboorte van J. Johannes 
de Doper
Donderdag 23 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt 
                 Gebedsdienst

Allerheiligst Hart van Jezus
Vrijdag 24 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 25 juni
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

13e Zondag door het Jaar
Zondag 26 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 25 en 26 juni)

Bladel zaterdag:
- Piet Bujtels

Bladel zondag:
- Om vrede in Oekraïne

Casteren:
- Ter ere van het Heilige Hart

Hapert:
- Om vrede in Oekraïne

Hoogeloon:
- Om zegen voor de Wandelvierdaagse

Mededeling:
-  Vrijdag 1 juli is de vrijwilligersavond van de 

parochie. Om 19.00 uur is er een feestelijke 
eucharistieviering in Bladel vanwege Petrus 
en Paulus. Daarna gaan we rond 20.30 uur 
verder in Den Tref. Vrijwilligers die geen uit-
nodiging ontvangen hebben, vragen we om 
zich te melden.

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.)

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

12e Zondag door het Jaar
Zaterdag 18 juni
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Sacramentsdag
Zondag 19 juni
09.30 uur: Eucharistieviering
- Lena Bleijs-van Hoof
- Cato Bruininx-van Limpt
- Toos Lavrijsen-van Ham
- Herman van Helvoirt
- Piet Lavrijsen en 
  Miet Lavrijsen-van Gompel 
  en overleden familieleden
- Overleden ouders Van Gompel- 
  Stappaerts, Jos, Frans en Erik
- Harrie van Eekert en 
  Pieta van Eekert-Vermeulen

Maandag 20 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 21 juni
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 22 juni
09.00 uur: Eucharistieviering
- Wout Maas (vw. verjaardag)

Hoogfeest: Geboorte van 
H. Johannes de Doper
Donderdag 23 juni
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Allerheiligst 
Hart van Jezus
Vrijdag 24 juni  
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

13e Zondag door het Jaar
Zaterdag 25 juni
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk
- Rens Wouters 
  (vw. jaargetijde)
- Piet Lavrijsen en 
  Jo Lavrijsen-van Dooren 
  en zoon Kees

Zondag 26 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Annie van Dongen-Korse 
  (vw. verjaardag)
- Bernard Jansen en Anneke Jansen-Rijkers
- Miet Kokken-Wouters en Jan Kokken
- Jaargetijde Hennie Janssen en overleden 
  ouders Jac Janssen en 
  Greet Janssen-Vosters
11.00 uur: autozegening

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 19 juni: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Zondag 26 juni: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven

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

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 19 juni: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries; viering H.A.
Zondag 26 juni: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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.

Chauff eurs gezocht voor vervoer 
naar zorgboerderij Hapert

HAPERT - Bij zorgboerderij Hapert kunnen deelnemers ondanks hun beperkingen 
samen genieten van de mooie dingen van het leven. Aan de rand van het dorp 
Hapert biedt de zorgboerderij kleinschalige dagbesteding voor volwassenen 
met een zorgvraag: mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een 
lichamelijke beperking, mensen met geheugenproblematiek en ouderen.

De deelnemers wonen allemaal nog zelfstandig thuis en worden dagelijks door een 
aantal chauff eurs van en naar de dagbesteding vervoerd. Ter aanvulling van het huidige 
aantal chauff eurs zijn wij op zoek naar versterking. 

Ben jij op een vaste dag(en) per week in de ochtend tussen 09.00 en 10.00 uur en in de 
middag tussen 15.00 en 16.00 uur beschikbaar? Wil jij je graag inzetten voor onze dank-
bare doelgroep, deel uit maken van een gezellig chauff eursteam en wil je hier voor een 
ruime onkostenvergoeding ontvangen? 

Stuur dan een mail naar Lonneke@zorgboerderijhapert.nl en we nemen zo spoedig 
mogelijk contact met je op.

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor het 
overweldigende medeleven en de enorme steun die 

wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw Tiny, onze moeder en oma

Tiny Kanters-de Koning 

Uw medeleven heeft ons echt goed gedaan.

Martien Kanters, kinderen en kleinkinderen

INFORMATIEF

Maandag: Gesloten wegens kermis

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
Gesloten wegens kermis

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: Kloostertuin Pentatlon biljarttoernooi
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 13.30 uur-16.30 uur: Kloostertuin Pentatlon biljarttoernooi
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  

Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Alleen als u een doorverwijzing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafname dienst kunt 
u deze post bezoeken.

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken
www.kloostertuin-hapert.nl & www.kbohapert.nl

AGENDA MAANDAG 20 JUNI T/M VRIJDAG 24 JUNI

NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel 
in Netersel worden regelmatig gebedsvie-
ringen gehouden.

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 19 juni om 10.00 uur.
- Zondag 3 juli om 10.00 uur.
- Zondag 17 juli om 10.00 uur.

- Zondag 31 juli om 10.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid om samen kof-
fie/thee te drinken. U bent van harte welkom.

U kunt ook een intentie opgeven voor een 
gebedsviering via de mail: gebedsvieringne-
tersel@gmail.com of bij één van onze leden.

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
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Werken in de wereld van morgen.
Voor jou vinden wij alleen het beste goed genoeg!

MEER INFORMATIE OP

VACATURES

Het beste uit één wereld … iets waar we iedere dag mee bezig 
zijn. Ook als het gaat om ontwikkeling. Want als onze mensen 
de beste zijn in hun vak én dat bovenal blijven, dan is morgen 
altijd een mooie dag. Binnen Aqualon van Zutphen zetten we 
daarom vol in op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. We 
hebben je naast uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden ook 
veel anders te bieden:

• Een echt familiebedrijf waar je werkt binnen een fijn team
• Fitnessabonnement voor onbeperkt sporten
• Ergonomische werkplekken in een modern kantoor met mooi 

uitzicht
• Klimaatbeheersing (bij ons binnen nooit te koud of warm)
• Opleiding en vakgerichte cursussen
• Een plezierige en uitdagende werkomgeving
• Vrijdagmiddagborrel mét borrelnootjes en leuke personeelsfeestjes

Je bent enthousiast over werken in de wereld van morgen. Jij 
ziet jezelf wel aan de slag gaan bij Aqualon van Zutphen. Maar…  
je ziet er niet direct een passende vacature tussen staan? Ook 
dan ontvangen we graag je sollicitatie! Bij ons is er altijd plaats 
voor jou en je motivatie. 

Aqualon van Zutphen Installatietechniek | Lange Voren 18 | 5521 DD Eersel | 0497 51 70 92 | info@aqualonvanzutphen.nl | www.aqualonvanzutphen.nll

Aqualon van Zutphen Installatietechniek. Het beste uit één wereld.

OPEN SOLLICITATIE

Vitaliteit bij Aqualon van Zutphen in samenwerking met:

WWW.WERKENINDEWERELDVANMORGEN.NL

HET BESTE UIT ÉÉN WERELD.

Plaats de camera van je mobiele device
boven de QR-CODE om te scannen.

Direct naar de website!

CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER 
LUXE WONINGBOUW
32-40 UUR

INSTALLATIEMONTEUR
32-40 UUR

SERVICEMONTEUR
32-40 UUR


