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4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing
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KUNSTGEBITTEN
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Telefoon 0497 36 73 69
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www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

SCHOONMAKER/SCHOOKMAAKSTER
4 avonden • 11,5 uur per week • Locatie Bladel

Kijk voor de vacature op merba.nl

Geïnteresseerd?  Stuur uw gegevens naar:
info@merba.nl of bel naar 06-34233220

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
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Een mooie baan 
in de Kempen? 
Bekijk de vacatures!
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Kiezen voor de Monkey 
Rock of inhalen via de 
Chicken Run

5
Over de Groote Beerze 
en de Neterselse Hei 
van toen, nu en straks

29
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel
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HAPERT - Begin juli vindt de 2e editie 
plaats van de Wandelweek Hapert. Dit jaar 
wordt ook het weekeinde in het program-
ma opgenomen, en dus vindt het evene-
ment plaats van dinsdag 5 t/m zondag 10 
juli. Op de doordeweekse dagen worden 
de kortere afstanden (3, 6 en 10 km) af-
gelegd en in het weekeinde gaan we de 
langere afstanden lopen (15, 25 en 40 km). 
Ook dit jaar komt de opbrengst weer ten 
goede aan de CliniClowns.

De organisatie was verheugd dat we in de 
1e editie van 2021 al meer dan € 1.000,- bij-
een hadden gebracht voor de CliniClowns. 
In het deelnemersgeld was immers een be-
drag opgenomen dat gedoneerd werd aan 
de CliniClowns, en daarnaast was er ook 
nog een mogelijkheid om vrijwillige bijdrages 
te geven. Aangezien er gemiddeld zo’n 120 
wandelaars per dag deelnamen, kon stichting 
CliniClowns dan ook blij gemaakt worden 
met een hele leuke donatie. Gezien de 
enthousiaste reacties van de deelnemers, 
daarom ook dit jaar weer zo’n wandeleve-
nement, waarbij het concept hetzelfde blijft, 
zodat we wederom een leuk bedrag bij elkaar 
hopen te brengen waarmee de CliniClowns 
iets heel moois kunnen doen.

Dit jaar zijn de langere afstanden verschoven 
naar het weekeinde en is het wandelevene-
ment in Hapert niet langer gepland in dezelfde 
week als de Nijmeegse 4-daagse. Hierdoor 
kunnen ook de fanatieke wandelaars, die 
graag mee willen doen aan het grootse eve-
nement in Nijmegen, nog even 1 of 2 dagen 
trainen op de langere afstanden in Hapert. 
Op zaterdag en zondag kan er vertrokken 
worden vanaf 07.00 uur en kun je kiezen om 
15, 25 of 40 km te lopen. Voor diegene die zich 
graag richten op de kortere afstanden kunnen 
van dinsdag t/m vrijdag terecht, en vertrek is 
op deze dagen tussen 17.00 en 19.00 uur. De 
kortste afstand is 3 km en erg geschikt voor 
gezinnen met kleine kinderen. Maar ook voor 
diegene die hun conditie aan het opbouwen 
zijn, of voor hen die wellicht mindervalide zijn. 

Er zijn ook mooie routes van 6 en 10 km in 
de nabije omgeving van Hapert. Je mag 
helemaal zelf weten of je elke dag dezelfde 
afstand loopt of iedere dag een andere. Mis-
schien heb je weinig tijd en maar één vrije 
dag waarop je kunt wandelen. Alles mag en 
iedere dag zijn er andere routes.

2e editie Wandelweek Hapert

REUSEL - Komende jaren vernieuwen we 
het centrum van Reusel. Het centrumplan 
van Reusel biedt ruimte aan een nieuwe, 
ruimere locatie voor supermarkt Jan 
Linders aan de nieuwe Markt. De huidige 
locatie van Jan Linders komt hierdoor 
beschikbaar voor een nieuwe invulling. 
Action verhuist naar deze locatie, zodra 
Jan Linders het nieuwe pand in gebruik 
heeft genomen. 

Een belangrijk doel van het nieuwe cen-
trumplan is een aantrekkelijk en ruim bood-
schappencentrum dat goed bereikbaar is en 
voldoende parkeerruimte biedt. Het nieuwe 
‘hart van Reusel’ wordt veilig, sfeervol en ge-
zellig en biedt ruimte voor groen en terrassen. 
Daarnaast komen er nieuwe woningen voor 
diverse doelgroepen. 

Concentratie van winkels aan de Markt is van 
belang voor een aantrekkelijk aanbod. Daarom 
is ruimte geboden voor de nieuwbouw van Jan 
Linders aan de Markt. Het huidige pand komt 
hierdoor beschikbaar voor een nieuwe invul-
ling. Over deze nieuwe invulling heeft de ge-
meente afspraken gemaakt met Jan Linders. 
Jan Linders heeft Action bereid gevonden om 
te verhuizen naar deze locatie. Action kan hier 
uitbreiden, optimaliseren en zich vestigen op 
een prominente locatie in het nieuwe centrum. 
Bezoekers profiteren zo ook van de ruime 
parkeergelegenheid aan de Markt. 

Voordat Action haar intrek neemt, wordt het 
pand verbouwd. De huidige entree wordt 
richting het Marktplein verplaatst en de ge-
vels worden opgewaardeerd. 

Het bestemmingsplan voor het nieuwe cen-
trum is door de gemeenteraad vastgesteld. 
Helaas is er beroep ingediend. De start van de 
nieuwbouw voor Jan Linders aan de zuidzijde 
van de Markt is afhankelijk van de uitspraak 

in deze beroepszaak. Dit is ook bepalend 
voor de verhuizing van Action. Ondertussen 
wordt door Linders en haar ontwikkelpartner 
Rialto Vastgoed de vergunningaanvraag voor 
de nieuwbouw en verbouw voorbereid. 

Wethouder Peter van de Noort: “De toekom-
stige verhuizing van Action naar de Markt is 
goed nieuws voor het centrumplan. De grote 
ambities voor een aantrekkelijk nieuw cen-
trum van Reusel krijgen op deze manier vorm. 
Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!”

Toekomstige invulling locatie 
Jan Linders bekend

Kermis in 
Hooge Mierde!

Van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 juli 
is het weer kermis in Hooge Mierde! 

De openingstijden zijn:
• zaterdag van 14.00 tot 01.00 uur
•  zondag tot en met dinsdag van 14.00 

tot 00.00 uur

Op het Myrthaplein staan de volgen-
de attracties: autoscooter, draaimolen, 
grijpkranen, schiettent, eendjes vissen, 
funhouse, touwtje trekken. Daarnaast 
staan er een suikerspin-, vis- en loem-
piakraam en een kraam van Lokaalbe-
lang.

We wensen je weer veel plezier op de 
kermis!
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Callicarpa

‘Profusion Dwarf’
Winterhard

van € 8,49

NU voor
       € 5,99

Buddleja

Vlinderstruik
Diverse kleuren

€ 6,89 per stuk

3 voor
       € 15,-

Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   

acties geldig van
24-06 t/m 30-06-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Zomerkriebels

JONGEREN

3 juli '22

LAGE MIERDE - De 15e editie van Alpe 
d’HuZes heeft het fantastische bedrag van 
€ 16.255.499,- euro opgeleverd. Dat resul-
taat werd bekendgemaakt begin juni op de 
Alpe d’Huez. De gehele opbrengst wordt 
besteed aan wetenschappelijk kankeron-
derzoek. Wat zij toen nog niets wisten is 
dat hierbij het sponsorbedrag van basis-
school D’n Opstap uit Lage Mierde nog 
niet was opgenomen. 

De 111 leerlingen van deze school hebben met 
hun sponsorloop maar liefst € 5.180,55 opge-
haald voor Team Bike2Fight. Een onwaar-
schijnlijk hoog bedrag. Sara en Faas Maas, 
leerlingen van de school maakten dit, onder 
luid gejoel, woensdag bekend in gemeen-
schapshuis De Ster in Lage Mierde. 

Begin juni waren zij, samen met hun gezin, 
op de Alpe d’Huez in Frankrijk aanwezig. Hun 
mama en haar vriend fietsten samen 6x de 
berg op in de strijd tegen kanker. Met dit fan-
tastische bedrag is er weer een mooie stap 
gezet richting het doel: niemand meer dood 
aan kanker.

Prijswinnaars sponsorloop:
-  Mirjam van Avendonk - ijsmuntjes van D’n 

Aanloop)
- Elly van Iersel - bon van Bojo’s
- Maartje van Doormaal - bon van Bojo’s
-  Femke Schenkelaars - bon van De Buiten-

man
-  Fem Willems - gezichtsbehandeling van Blush
-  Anouk van de Kerkhof - ballonvaart voor 2 

personen van De Rooi Pannen

Geslaagde sponsorloop basisschool
D’n Opstap voor Team Bike2Fight

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com
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KEMPEN - Bouw de hoogste toren van de 
Kempen of programmeer een robotje zo 
dat het zo snel mogelijk de onderdelen kan 
ophalen uit de fabriek. Twee voorbeelden 
van activiteiten die KempenTech meenam 
naar MissionTech, hét event dat donder-
dag 16 juni 2600 scholieren in het Eindho-
vense Klokgebouw kennis liet maken met 
techniek. 

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) 
is met KempenTech één van de organisa-
toren van Mission Tech. Ze doet dit samen 
met Brainport, VDL Group, ASML, Philips en 
Jet-Net & TechNet tijdens het Dutch Tech-
nology Festival. Veel logo’s zijn tijdens het 
event overigens niet te vinden, wél leuke 
proefjes, bijzondere vindingen en uitdagende 
opdrachten. Mede-initiator Lianne van den 
Wittenboer van Brainport legt uit dat dat ook 
precies de bedoeling is. “Al die deelnemers 
staan hier met hetzelfde doel: techniek erva-
ren. Daarbij cijferen ze zichzelf weg. Het gaat 
hier vandaag vooral om ervaren, beleven en 
zelf doen.”

KempenTech enthousiasmeerde vanuit de 
Kempen ook bibliotheek De Kempen, De 
Maackers en Vencomatic om mee te doen 
met een workshop. Ook kwamen er ruim 900 
leerlingen uit de Kempen naar het Eindho-
vense Klokgebouw. “We willen aansluiten 
bij gezamenlijke initiatieven, omdat we een 
gemeenschappelijk doel hebben: zoveel mo-
gelijk jeugd enthousiast maken voor een toe-
komst in de techniek. Samen bereik je meer 
en dat blijkt vandaag maar weer”, aldus Fleur 
Besters, programmamanager Onderwijs van 
het KOP.

De kersverse Bladelse wethouder Hetty van 
der Hamsvoort kwam ook een kijkje nemen 
en is enthousiast. “Wat ik zo mooi vind aan 
dit event is dat iedereen die bijdraagt hier 
met eenzelfde doel staat: de techneuten van 
morgen inspireren. Fantastisch om te zien en 
zoveel kinderen uit de Kempen zijn vandaag 
aanwezig én enthousiast. Daar ben ik uiter-
aard enorm trots op!” Luis (12 jaar): “Ik hoop 
hier vandaag nieuwe technische dingen te 
zien, die ik nog niet ken. Programmeren vind 
ik heel leuk om te doen. Op dit festival vraag 
ik aan de mensen die er meer van weten, 
welke scripts ik moet leren om dat te kunnen.”

Leskisten voor Kempische scholen
KempenTech nam donderdag onder andere 
één van de nieuwe leskisten voor basisscho-
len mee. Hiermee leren kinderen een robotje 
zo programmeren dat het onderdelen voor 
een aanhangwagen van HAPERT Aanhang-
wagens ophaalt. De workshop viel flink in de 
smaak. Leerlingen van d’n Opstap uit Lage 
Mierde hadden hem de dag ervoor op school 
al mogen testen, en gingen er soms gewoon 
nog een keer mee aan de slag! Anderen 
bouwden een grote toren van TomTect, ma-
terialen in een leskist die gesponsord is door 
het Bergeijkse bedrijf Bruns. Zij vaardigden 
twee stagiaires af, die de leerlingen hielpen 
met bouwen. 

KempenTech nam ook drie ervaren techniek-
coaches mee. Zij helpen op de basisscholen 
in de regio met techniekworkshops en kre-
gen nu in een dag een veelvoud van het aan-
tal gezichten voor hun neus! Eerder die week 
inspireerde KempenTech al 30 techniekcoa-
ches en docenten met een workshop over 
lesgeven rond techniekthema’s. Die vond 
plaats bij Boerboom Hout. Daar maakten de 
coaches en docenten ook kennis met alle 
nieuwe leskisten, want er zijn er inmiddels 
zeven te leen voor basisscholen en middel-
bare scholen! Meer informatie: 

www.hetkop.nl

KempenTech op MissionTech
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Iedere deelnemer krijgt bij de finish een gra-
tis lot waarmee leuke prijzen te winnen zijn. 
Zowel op vrijdag, voor de deelnemers van de 
kortere afstanden, als zondag, voor de deel-
nemers van de langere afstanden, is er een 
loterij. Hoe meer je mee doet, hoe groter de 
kans op een prijs. Veel lokale ondernemers 
hebben weer prachtige prijzen beschikbaar 
gesteld om daarmee ook het goede doel te 
ondersteunen.

Het is mogelijk om vooraf in te schrijven via 
de website: www.wandelenhapert.nl. Maar 
natuurlijk kun je ook nog meedoen als je op 
de dag zelf inschrijft. We hopen heel veel 
deelnemers te mogen verwelkomen tijdens 
de 2e editie van de Wandelweek van 5 t/m 
10 juli in Hapert. Op alle dagen is vertrek en 
aankomst bij gemeenschapshuis Den Tref, 
Alexanderhof 7 in Hapert. Voor meer informa-
tie en inschrijven zie: 

www.wandelenhapert.nl

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZATERDAG  2 JULI

KREK AS VRUUGER 
(KEMPISCH MOLEN BROOD)

Naar eigen recept van Bakker Nol.
Een Kempisch Molen-meergranenbrood met 

karakter, ouderwets gemalen met onbehandeld 
volkoren meel. Een unieke combinatie 

en evenwichtige balans aan koolhydraten, 
vezels, vitaminen en mineralen.  

Nu voor € 3,05
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

ESBEEK - Hoe smaakt voedsel, wat recht-
streeks van de grond komt? Dat kunt u zelf 
komen ontdekken! Biologisch-dynamische 
boerderij de Kraanvogel houdt op zaterdag 
2 juli een open dag met belevenissen voor 
jong en oud. 

Ontdek de boerderij door een unieke rond-
leiding en maak kennis met andere biologi-
sche producten via verschillende kraampjes 

op het terrein. De boerderij is gelegen in een 
prachtige omgeving, waar u heerlijk kunt fiet-
sen. Tijdens de open dag wordt gezorgd voor 
de inwendige mens. Een (h)eerlijke wortel 
komen proeven? 

We zien u graag op zaterdag 2 juli van 11.00 
tot 16.00 uur op boerderij De Kraanvogel, 
Tuldensedijk 7b in Esbeek. 

Tot dan!

Open dag bij
Boerderij de Kraanvogel

REUSEL - Alles kwam er samen: Duitse pol-
ka’s, Franse marsen, ritmiek van tot slaaf 
gemaakten, reggae van de Caraïben, rollen-
de klanken van Cuba. En alles belandde in 
een muzikale melting pot, een samensmel-
ting van invloeden waaruit de mooiste en 
meest uiteenlopende muziekgenres zouden 
voortkomen: jazz, dixieland, gospel, rock & 
roll, rythm and blues. 

Zie hier in een notendop de muzikale ontwik-
keling van de stad New Orleans. Vanachter 
zijn piano geeft de Eindhovense toetsenist, 
componist en zanger Roel Spanjers een 
meeslepende vertaling van deze ontwikke-
ling. Hoe? Dat is op zondag 3 juli te horen 
in de tuin van zaal-restaurant De Wekker in 
Reusel. Daar treedt Spanjers die middag om 
15.00 uur op. Dat gebeurt in het kader van de 
concertreeks ‘De Wekker rinkelt voor....’.   

Velen herinneren zich New Orleans onge-
twijfeld nog als de Amerikaanse stad aan de 
monding van de Mississippi waar de orkaan 
Katrina in 2005 ongenadig toesloeg. Een triest 
beeld. Gelukkig is dit niet het complete beeld: 
de ‘meest zuidelijke stad’ van de Verenigde 
Staten kent al meer dan driehonderd jaar een 
rijke muziekhistorie. In de ogen van velen is 
New Orleans dé muziekstad van de VS.

In elk geval geldt dat voor Roel Spanjers 
(1969). Deze Eindhovense toetsenist, compo-
nist en zanger, die eerder onder meer samen-
werkte met JW Roy en met Frédérique Spigt, 
is volledig in de ban van New Orleans. En veel 
meer dan dat: hij brengt een concert waar-
in hij de veelzijdige muziek veelzijdig belicht. 
Met toelichtende woorden, maar veel meer 
nog met door hemzelf op de piano begelei-
de liederen. Liederen waarin de exotische 
klanken en de swingende ritmes van weleer 
volledig tot nieuw leven worden gebracht. 

Daarbij passeren alle muzikale grootheden 
van New Orleans de revue. Denk aan Louis 
Armstrong (‘Do you know what it means to 
miss New Orleans’), Mahalia Jackson (‘I will 
move on up a little higher’), Fats Domino (‘On 
blueberry hill’) en Allen Toussaint (‘A Taste Of 
New Orleans’). Een concert, kortom, om van 
te smullen.

Praktisch
Het concert van Roel Spanjers vindt plaats 
op zondag 3 juli om 15.00 uur in de tuin van 
zaal-restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 
97 in Reusel. Bij slecht weer verhuist het op-
treden naar de ernaast gelegen feestzaal en 
de toegang is gratis.  

Op 7 augustus wordt de concertserie ‘De Wek-
ker rinkelt voor...’ voortgezet met een dubbel-
concert van Rosa Spruit en Highway to the 
Blues. Een mooie afwisseling van de haast 
timide muziek van de uit Luyksgestel afkom-
stige gitarist-zangeres en de volle blues van de 
vijfkoppige band uit Arendonk (B).

Concert pianist Roel Spanjers 
in De Wekker



424 juni 2022

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Het primitieve kerkje van de vorige 
keer was dat van Casteren. Wie 
goed keek kon de naam al in de te-
kening zien staan. En alsof dat nog 
niet makkelijk genoeg was, had u 
ook het historisch plaatjesalbum 
dat we onlangs hebben uitgegeven 
erbij kunnen pakken. Het is plaat-
je nummer 32, de bladzijde met de 
Verheeskerkjes.

De oude kerk is gebouwd op het 
Kerkeneind, ergens tussen 1400 en 
1500. Wanneer precies weten we 
niet. Hij was drieschepig, had dus in 
de lengterichting twee rijen pilaren. 
Eromheen lag een kerkhof. In 1648 
verbood de Republiek de katholieke 
godsdienst en wees de middel-

eeuwse kerken toe aan de protestanten, ook die van Casteren. Hoewel die niet heel talrijk 
waren, hebben die hem toch even gebruikt. In 1657 klaagde de predikant van de gere-
formeerde gemeente Hoogeloon, Vessem en Casteren, Casparus Duijts geheten, dat de 
kerken van Vessem en Casteren “gansch reddeloos sijn, ende onbequaem totten dienst”. 
De muren en ramen waren stuk en de (waarschijnlijk katholieke) ‘regeerders en ingeze-
tenen’ van Casteren hadden eendrachtig de vloer gemold. Helaas wilde niemand voor de 
reparatiekosten opdraaien. De staat wees naar het kapittel van Hilvarenbeek, waartoe de 
voormalige Casterse parochie behoorde, en de kanunniken daar naar de collega’s van 
Postel. Of het goed gekomen is, weten we niet. 

In het rampjaar 1672 viel de Franse koning Lodewijk XIV (katholiek) ons land binnen en 
versoepelde de Republiek de anti-roomse maatregelen. De katholieken mochten, tegen 
een vergoeding, weer hun geloof belijden, zij het niet in hun oude kerken. Ze bouwden 
daarom zogenaamde schuurkerken. Mogelijk deden ze dat ook in Casteren, we weten 
het niet. Vanaf 1683 waren er wel weer 
katholieke geestelijken actief. 

De oude kerk werd afgebroken in 
1850, nadat er al in 1810 een nieuwe 
was gebouwd op de plek waar nu het 
gemeenschapshuis Den Aord staat. 
Te vrezen valt dat de ouwe trouwe de-
cennia lang een treurige aanblik heeft 
gegeven. 

Net als zijn voorganger, en later zijn 
opvolger, was de nieuwe kerk gewijd 
aan de heilige Willibrordus. Van deze 
tweede kerk bestaat een merkwaardi-
ge foto uit 1908, waarop achter hem 
en ver boven hem uit, zijn opvolger 
verrijst, de huidige kerk. Het kerkhof 
bleef nog in gebruik tot 1909.

Ónze winnaar 
is geworden: 

Wim van de Kerkhof

Deze keer vragen we naar een gemeentewapen. 
Een blauw schild met twee sleutels. Het is niet 
meer in gebruik. Dat verklappen we alvast. En oh 
ja, ook deze staat in ons album. 

De vraag is: 
Van welke gemeente was dit het wapen?

Gelieve uw inzendingen zoals altijd te mailen 
naar heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

De oude kerk werd afgebroken in 
1850, nadat er al in 1810 een nieuwe 
was gebouwd op de plek waar nu het 

Het primitieve kerkje van de vorige 
keer was dat van Casteren. Wie 

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

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

REUSEL - Op de traditionele 1e teerdag 
van het St. Jorisgilde Reusel op maandag 
13 juni vond ’s morgens tijdens de verga-
dering de uitreiking plaats van de onder-
scheidingen aan 5 jubilarissen.

Hoofdman Jan Lavrijsen mocht als eerste de 
gilde-onderscheidingen uitreiken en bijbeho-
rende oorkondes uit delen. 

Daarna volgde namens de Kring Kempenland 
de heer Bemelmans die de kringonderschei-

dingen mocht opspelden, nadat hij eerst de 
jubilarissen had toegesproken.

Op de foto zie je de 5 jubilarissen, v.l.n.r. Tinus 
Huijbregts (25 jaar lid), Louis Vosters (40 jaar 
lid), Martin van de Vorst (40 jaar lid), Fons 
Coppens (40 jaar lid) en Henk Coppens (40 
jaar lid). Anneke Vosters (40 jaar lid) ont-
breekt op de foto. Zo zie je maar weer dat 
het St. Jorisgilde Reusel een trouw aantal 
leden heeft. Wij hopen nog vele jaren van hun 
vriendschap te kunnen en mogen genieten.

5 jubilarissen bij St. Jorisgilde Reusel

IN DE KEMPEN

REUSEL - Op maandag 13 juni vond bij 
het St. Jorisgilde Reusel het 3 jaarlijkse 
Koningschieten plaats op het gildeterrein 
‘t Trefpunt. In de vergadering hadden zich 
‘s morgens 8 kandidaten gemeld die hier-
aan mee wilden doen. Marte van de Loo 
was er één van, want hij moest zijn titel 
uiteraard verdedigen.

Onze hoofdman Jan Lavrijsen schoot als 
eerste en volgens traditie deed hij dat met 
de kruisboog. De volgende schutters scho-
ten met het geweer. Als eerste was het onze 
burgemeester Annemieke van de Ven die 
met een welgemikt schot raak schoot. Onder 
toezicht van delegaties van gildes van de 
buurgemeenten, waaronder ook Arendonk, 
begonnen de 8 schutters aan hun opdracht 
en ging de wedstrijd van start.

Al gauw viel de kop en kort daarna de staart. 
Bij het 58e schot lukte het Wil Bruurs om de 
vogel in zijn geheel van de boom te schieten 
en daarmee de Koningstitel te bemachtigen.
Hij mag nu het St. Jorisgilde vertegenwoor-
digen als Koning bij allerlei off iciële gelegen-
heden en ook deelnemen aan het Europees 

Koningschieten in Deinze (België) in augus-
tus 2022.

Wij danken iedereen voor de grote belang-
stelling bij dit Koningschieten en wensen Wil 
Bruurs veel succes en geluk met zijn Koning-
schap.

Wil Bruurs nieuwe koning St. Jorisgilde
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Fietsen blijft onverminderd po-
pulair. Dat weten ze al 75 jaar bij Het Snelle 
Wiel Bestronics, de wielervereniging van 
Bladel. En omstreken, want vanuit alle 
windhoeken sluiten sporters zich aan om 
te trainen of voor de gezelligheid met een 
elkaar een paar uurtjes op de racefiets te 
zitten. Op woensdagavond traint de jeugd 
op de mountainbike. Zjuul Moeskops en 
zijn moeder Chantal vertellen over de 
naderende wedstrijd op de Wielerbaan.

Populair
“Het is ongekend hoeveel jeugdleden Het 
Snelle Wiel Bestronics op het moment heeft”, 
vindt Chantal. “Prachtig om te zien natuurlijk. 
Een kleine vijf jaar geleden zijn ze gestart met 
het opzetten van mountainbiketrainingen 
voor de jeugd en elk jaar groeit het aantal 
leden. Dat komt niet in de laatste plaats door 
de voortdurende ontwikkeling van de baan 
en het aanstellen van gekwalificeerde trai-
ners. De trainingen zijn daardoor pittig maar 
dat maakt het voor de echte liefhebbers juist 
zo leuk.” 

Zo’n liefhebber is Zjuul, die niets liever doet 
dan het moeilijke parcours bedwingen. Hij 
wijst naar de wielerbaan: “Zie je die boom-
stammen met die stenen? Dat is Monkey 
Rock, best een uitdaging maar heel leuk om 
overheen te fietsen. Je moet echt goed trai-
nen op je techniek en hopen dat je als eerste 
bij deze hindernis bent, anders moet je wach-
ten en dat gaat ten kosten van je klassering. 
Je kunt er omheen hoor, via de ‘Chicken Run’ 
maar liever gaan we over de hindernissen.”

Techniek, kracht en snelheid
Zjuul is dertien en hij doet het goed op lan-
delijk niveau. “Vorig jaar won ik alles behalve 
het NK en de wedstrijd in Hapert, door pech. 
Dit jaar sta ik vierde in het klassement en 
ik hoop nog hoger te komen.” Daar moet hij 
hard voor trainen maar dat is geen probleem 
voor hem. “Mountainbiken is een combinatie 
van techniek, kracht en snelheid. Tijdens de 
mountainbiketrainingen gaan we vooral voor 
de techniek, snelheid ontwikkel ik door mee 
te trainen met de wegwielrenners. We trainen 
in Hapert, op de wielerbaan waar steeds ge-
werkt wordt aan het uitbreiden van het par-
cours en we gaan naar het Dak van Netersel. 
Dat is écht een heel moeilijk parcours maar ik 
kan het. Vorige week lag er een nieuwe hin-
dernis en toen heb ik mijn pink gekneusd, er 
stond een boom in de weg. Maar nu weet ik 

precies waar die boom staat, dus dat gebeurt 
me geen tweede keer.”

Virtueel voorbereiden
Zjuul bereidt zich altijd goed voor op een 
wedstrijd. Chantal: “Hij ziet gaatjes en paad-
jes waar anderen die niet zien, heel bijzonder. 
Dat maakt dat hij bijna altijd een voorsprong 
op weet te bouwen. In Hapert kent hij het 
parcours op zijn duimpje en dat is voor an-
dere mountainbikers voortaan ook mogelijk. 
De KNWU heeft een pilot opgezet om de vei-
ligheid te vergroten binnen de sport. In Ha-
pert zijn opnames van het parcours gemaakt 
waarin tot in detail te zien is hoe de baan 
loopt. Je kunt jezelf dus virtueel voorbereiden 
op de baan. Het gaat via een app – die nog in 
ontwikkeling is en hopelijk binnenkort gelan-
ceerd wordt -  en als het een succes wordt, 
gaan ze meerdere wielerparcoursen zo in 
kaart brengen. Deze app is vooral bedoeld 
voor de meest fanatieke wedstrijdrijders; 
bij de jongere jeugd gaat het vooral om het 
plezier en dat hebben ze volop.”

9 juli Landelijke Jeugdcompetitie wedstrijd
Vanwege het 75-jarig bestaan van Het Snelle 
Wiel Bestronics wordt op 9 juli een wedstrijd 
binnen de Landelijke Jeugdcompetitie geor-
ganiseerd. Het is één van de twaalf wedstrij-
den – naast het NK - die gaan uitmaken welke 
mountainbiker de beste van ons land is. 

Zjuul is volop in de race om een podiumplaats 
te bereiken. “Meerdere binnen onze club 
hoor”, zegt hij snel. “Er rijden een paar echt 
goeie mountainbikers bij onze vereniging. De 
meesten zijn lekker fanatiek en dat traint wel 
fijn. De opwarming doen we zelf, een half uur-
tje voordat de training begint en dan kunnen 
we de hele training gebruiken om onze tech-
niek te verbeteren. Bij wedstrijden wordt aan 
de start meteen het verschil gemaakt want je 
start bij het mountainbiken met dertig rijders 
naast elkaar. Goed wegkomen is dus een eis 
om te kunnen winnen.”

Toekomst
Vanwege de verjaardag van de wielervereni-
ging hebben alle leden een retroshirt gekre-
gen. Behalve het materiaal ziet het shirt eruit 
als het eerste exemplaar van de clubkleding. 
Zjuul vindt het mooi. “Maar wel goed dat het 
niet van wol gemaakt is, zoals vroeger. Ik 
moet er niet aan denken”, lacht hij. Voor alle 
deelnemers aan de wedstrijd van 9 juli is een 
blijvende herinnering. “Het mag gevierd wor-
den dat de club 75 jaar is”, vindt Chantal. “Dat 
is iets om trots op te zijn. Als je ziet hoeveel 

leden genieten van de faciliteiten en hoeveel 
vrijwilligers zich inzetten om de baan goed te 
houden, uit te breiden en trainingen te ver-

zorgen. Dat is prachtig en als het zo doorgaat, 
dan halen we als club het eeuwfeest met 
gemak.”

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

SPORTIEF

 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

Kiezen voor de Monkey Rock of 
inhalen via de Chicken Run
Mountainbike in de lift bij Het Snelle Wiel Bestronics

Chantal: “Het is ongekend hoeveel jeugdleden Het Snelle Wiel Bestronics op het moment heeft. Prachtig om te zien na-
tuurlijk. Een kleine vijf jaar geleden zijn ze gestart met het opzetten van mountainbiketrainingen voor de jeugd en elk jaar 
groeit het aantal leden. Dat komt niet in de laatste plaats door de voortdurende ontwikkeling van de baan en het aanstellen 
van gekwalificeerde trainers. De trainingen zijn daardoor pittig maar dat maakt het voor de echte liefhebbers juist zo leuk.”
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Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/bladel of bel 0497 72 92 42 voor 
een persoonlijk gesprek.

Marloes Verdonschot van DELA

HAPERT - Op 
woensdag 6 
juli organiseren 
wij voor u een 

prachtige 3 uur durende boottocht over  
rivier de Vecht, één van de mooiste vaarge-
bieden van Nederland.

Varen op de Vecht is genieten van de mooie 
natuur, statige huizen met schitterende tui-
nen en de rust van het water. De Vecht staat 
bekend om de vele waterlelies, welke in bloei 
prachtige kleuren laten zien. In de middel-
eeuwen was de Vecht een zeer belangrijke 
scheepvaartverbinding tussen de Zuiderzee, 
vanwaar Noord-Europa bereikt kon worden, 
en de Rijn, die onder anderen toegang gaf 
naar Duitsland. Om 11.00 uur vertrekken we 
vanaf Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert naar 
Maarssen. De kapitein zal u ontvangen op zijn 
schip. Hier staat voor u een heerlijk lunchbuf-
fet klaar met een heerlijk kopje soep. Tijdens 
het varen kunt u genieten van de prachtige 
natuur en zal de kapitein ook de nodige uitleg 
geven. Rond 16.00 uur vertrekken we vanuit 
Maarssen naar  Den Tref in Hapert waar een 
heerlijk 3-gangen diner voor u klaar staat.

Laatste kans om met ons mee te gaan!
Leden betalen € 85,-, introducees € 90,- per 
persoon. Opgeven onder vermelding van uw 
naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en 
eventueel dieet restricties. Graag met gepast 
geld betalen uiterlijk op donderdag 30 juni 
bij Conny Wouters, De Kuil 28, Hapert. Deze 
driekwart dagtocht is inclusief een 3 uur du-
rende rondvaart met uitgebreid lunchbuffet 
met soep aan boord, vervoer per luxe toering-
car en een 3-gangen diner met koffie of thee 
als afsluiting in Hapert. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Conny Wouters, 
tel. 0497-384834.

Woensdag 6 juli rond-
vaart over rivier de Vecht

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

Ontbinding samenwerking 
gemeente en Stibex

REUSEL - In 2021 besloot Stichting Stibex te 
gaan stoppen met de exploitatie en beheer 
van de vier sportparken in onze gemeente. 
Voor gebruikers van de sportparken en Cul-
tureel Centrum De Kei bleef Stibex tot 1 juli 
2022 nog de verantwoordelijke beheerder.

Voorbereiding overdracht
Na de aankondiging van Stibex volgde een 
reeks gesprekken met de gemeente, gebrui-
kers van ‘Stibex’ locaties en medewerkers in 
dienst van Stibex over de te nemen vervolg-

stappen. Op 21 juni werd de laatste stap in 
dat proces gezet. Na het collegebesluit van 
14 juni werd een overeenkomst tussen de ge-
meente en Stichting Stibex getekend waarin 
afspraken zijn vastgelegd voor de overdracht 
door Stibex van activiteiten, inventaris, con-
tracten en (financiële) verplichtingen. Ook 
onderdeel van de overeenkomst zijn afspra-
ken over de overname van de horeca- en cul-
tuuractiviteiten. De arbeidsovereenkomsten 
van personeel in dienst van Stibex gaan over 
naar twee nieuw op te richten stichtingen.

Einde samenwerking
Met de financiële afwikkeling en de over-
dracht van alle rechten en plichten komt na 
ruim 20 jaar een definitief einde aan de sa-
menwerking tussen de gemeente en Stibex. 
Stichting Stibex zal worden opgeheven.

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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Bloemen 
is beleving
Bloemenatelier Basten: intentie om 
doorstart te maken op andere locatie

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Nee hoor, Basten Bloemenatelier 
gaat niet stoppen. Tenminste, de intentie is 
om een doorstart te maken. Op een andere 
locatie, dat wel. Het pand gaat wel op korte 
termijn tegen de vlakte maar Ad en Yvonne 
zorgen ervoor dat er bij iedereen een bloe-
metje op tafel kan blijven staan. Ze leggen 
graag uit wat de plannen zijn.

Het ontstaan
Ad vindt het leuk om even terug te kijken op 
het begin van zijn bloemenzaak. “Ik heb zeker 
25 jaar bij een bloemist gewerkt en werd ge-
grepen door het ambacht. Steeds meer men-
sen moedigden mij aan om voor mezelf te 
beginnen maar ik durfde niet, dacht dat ik het 
niet kon. Ik wist wel dat ik iets met bloemen 
en planten kon, maar dan ben je nog geen 
ondernemer. Toch ben ik het gaan onderzoe-
ken en gaandeweg werd ik steeds enthou-
siaster. Ik zag het pand waarin we nu zitten, 
maar ik kwam wat geld tekort om het te kun-
nen kopen. Einde droom, dacht ik. Door hulp 
van een dierbare liepen de zaken toch goed 
af en in 1999 trok ik in het pand; sindsdien 
mag ik mijn klanten van dienst zijn.”

Bloemen is beleving
Het is altijd druk in de winkel. “Ik vind niks 
leuker dan het mensen naar de zin te 
maken”, gaat Ad verder. “Iedereen houdt van 
bloemen. Bloemen is beleving, ze maken je 

vrolijk, je knapt er van op. Daarom werk ik er 
ook zo graag mee. Ik hou ervan om bloemen 
uit te zoeken op de veiling, om er prachtige 
tafelstukjes, grafwerken of boeketten van te 
maken. Bloemen geven het leven kleur. Voor 
mij is het werken met bloemen een ambacht, 
maar ik ben bang dat het op termijn verloren 
zal gaan. Dat is de reden dat ik (nog) niet wil 
stoppen.”

Project
Het pand waarin Bloemenatelier Basten nu 
zit, is verkocht. “Een deel van het pand van 
Verdonschot en ons pand wordt ontwikkeld 
tot 18 appartementen met een grote parkeer-
kelder. Op de begane grond komt een com-
merciële ruimte waar winkels in komen”, legt 
Yvonne uit. “De plannen zijn in een vergevor-
derd stadium en als het allemaal doorgaat, 
gaan de twee panden eind september tegen 
de vlakte en kan de bouw van het project 
beginnen.”

Overname 
Dit project zou voor Ad en Yvonne een mooie 
gelegenheid zijn om te stoppen met de werk-
zaamheden. “Daar ben ik nog niet aan toe”, 
meent Ad. “Ik wil mijn klanten niet in de steek 
laten en in de regio verdwijnen al een paar 
bloemenzaken.”

“Eén van mijn personeelsleden heeft aange-
geven de zaak voort te willen zetten maar ze 
vindt zichzelf nu nog te onervaren. We hebben 
bedacht dat zij de dagelijkse gang van zaken 
gaat overnemen en ik steeds verder naar de 
achtergrond ga. Dan kan zij in het een paar jaar 
het vak leren en alles wat er bij komt kijken. Ik 
ondersteun haar en laat dan de zaak met een 
gerust hart achter. Ik moet erbij zeggen: het 
is de intentie om het zo te gaan doen. Of het 
doorgaat is nog even de vraag maar ik heb er 
vertrouwen in en ik heb vertrouwen in haar.”

Hapert
Het pand gaat plat en dus moet er een andere 
locatie voor de winkel komen. “Ik wil eigenlijk 
helemaal niet weg uit Hapert”, is Ad stellig. 
“Kijk, ik hoef niet per se midden in het cen-
trum te zitten maar er zijn zo weinig vrijstaan-
de winkelpanden. We hebben iets op het oog 
en daar gaan we eens goed over nadenken. 
Ook hier: de intentie is om in Hapert te blij-
ven maar garanties kan ik nog niet geven. De 
mensen in Hapert zijn altijd goed voor mij ge-
weest, ik zou het vreselijk vinden om ze nu te 
moeten teleurstellen.”

Opruiming
Vanaf maandag 27 juni gaat Ad opruimen, let-
terlijk. “We hebben nog zoveel spullen in ons 
magazijn staan, dat moet weg. Alles gaat de 
uitverkoop in, met kortingen van 10% tot 50 %. 
Omdat het zoveel is, adviseer ik belangstellen-
den om geregeld even de winkel in te lopen 
want elke dag kan de handel anders zijn. 
Bloemen worden uiteraard dagelijks vers aan-
gevoerd en die vallen dan ook buiten de op-
ruiming. We blijven boeketten, bruidsstukken, 
grafwerken en tafelstukken verzorgen en ook 
de bedrijfsabonnementen lopen gewoon door.” 
Ad en Yvonne gaan hard aan de slag om ver-
vangende ruimte te zoeken en laten het weten 
als ze iets gevonden hebben. “Dat nieuws komt 
dan het eerst in deze krant”, lacht Ad. 

 Bloemenatelier Ad Basten • Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... het gezondste 
voedsel op de wereld 
volgens Time Magazine 

de banaan is? 

Dit fruit zit vol 
kalium, is goed voor 

je darmbacteriën 
en zorgt voor meer 
geluksstofjes in 

je hersenen, zoals 
dopamine en serotonine. 

Frambozen en 
sinaasappels staan op 

nummer 2 en 3.

www.loesje.nl

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

ALLERHANDE

Een dikke duim voor de inwoners van Reusel-de Mierden. 
Dankzij jullie heeft de collecte van de Zonnebloem een 
mooi bedrag opgeleverd, waarmee we weer leuke activi-
teiten kunnen organiseren voor onze gasten.

Het bestuur Zonnebloem Reusel - de Mierden
------------------------------------------------------------------

Mijn duimen staan omhoog. Op woensdag 15 juni heeft 
een eerlijke vinder mijn tas met telefoon en portemonnee 
naar het het gemeentehuis in Bladel gebracht. Hiervoor 
ontzettend bedankt!

Een heel dankbaar persoon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim staat omhoog voor Ria, Trees en Martje voor een unieke bijzondere prestatie. Zij 
hebben geheel belangeloos meer dan duizend zelf gemaakte snoezeldekens/kleedjes gele-
verd aan meer dan 200 zorginstellingen en particulieren personen met indicatie dementie of 
handicap. Dit is toch wel een duim omhoog waard…

Renate medewerker zorginstelling PG afdeling bij de Floriaan (Oktober) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twee duimen omhoog voor een weekend dat om vloog. Het was in Hulsel met z’n allen. Het is 
ons weer uitstekend bevallen. Organisatie.... namens 175 personen.... bedankt.

Eén van de vele campinggasten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim staat omlaag voor de motorcrosser die het 
fietsbaantje van de kinderen gebruikt in Hapert. Er ligt 
aan de snelweg een crossbaan!

J. uit Hapert

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

de
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De ‘Duim’ gaat omhoog
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.

BLADEL - Cordaad Welzijn koppelt mensen 
uit Bladel die hulp nodig hebben aan pre-
cies de juiste vrijwilliger. Wij zijn hiervoor 
dringend op zoek naar meerdere vrijwilli-
ge maatjes. Dit vrijwilligerswerk is in elke 
agenda in te passen. Het enige wat je nodig 
hebt is oprechte interesse in een ander.

Marianne (60 jaar) is chronisch vermoeid 
en hoog sensitief. Hierdoor kost alles extra 
energie, waardoor mevrouw zich wat heeft 
teruggetrokken. Ze komt graag in contact 
met iemand die haar helpt om weer wat meer 
onder de mensen te komen. Op zaterdag 
heeft ze de meeste tijd.

Toos (67 jaar) vindt het moeilijk om ande-
ren te vertrouwen, omdat ze in het verleden 
meerdere keren de deksel op haar neus heeft 
gehad. Mevrouw zoekt een maatje om samen 
leuke dingen te doen, liefst op maandag, 
dinsdag of woensdag. 

Kees (86 jaar) heeft parkinson dementie, 
waardoor hij steeds minder vaak initiatief 
neemt om iets te gaan doen. Meneer zou het 
leuk vinden om samen met een vrijwilliger op 
donderdag te gaan fietsen (op een duofiets) 
of een andere activiteit te doen.

Gerarda (80 jaar) heeft dementie. Haar korte 
termijn geheugen laat haar geregeld in de 
steek maar lichamelijk is ze nog heel fit. Ze 
komt graag in contact met een rustige vrouw 
die in de ochtend langskomt voor een praatje 
en een wandeling of fietstochtje.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met 
coördinator Eefje Heesterbeek van Cordaad 
Welzijn om te kijken of er een match is met 
één van deze of een andere dorpsgenoot die 
jouw hulp kan gebruiken. Eefje: 06-58797156 
of eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

* alle namen in dit bericht zijn fictief i.v.m. privacy

Heeft u tijd over 
voor een ander?
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Oktober 
zoekt vrijwilligers!
Voorlezen van de krant 
Samen met een groepje cliënten van de  
Floriaan in Bladel ga jij als vrijwilliger om 
10.00 uur de krant lezen en met hen in ge-
sprek over het actuele nieuws. Natuurlijk 
onder het genot van een kopje koffie en een 
gezellig praatje.

Samen tuinieren
Voor een cliënt van Mariahof in Reusel zoe-
ken we een vrijwilliger om samen de bakken 
van de moestuin te onderhouden. En daarna 
kun je samen koffie drinken en gezellig een 
praatje maken. De cliënt kan iedere middag 
(behalve donderdag) en op vrijdagochtend. 

Voor een wandelgroepje
Elke woensdagochtend wordt er met onge-
veer 4 bewoners van Mariahof in Reusel een 
rondje gelopen. Ze zijn allemaal nog goed ter 
been met/of zonder rollator. De deelnemers 
worden één op één begeleid en na afloop is 
er tijd voor koffie en een praatje!

Wandelmaatje
Samen ga je met een rolstoel afhankelijke  
cliënt van Mariahof in Reusel een kleine  
wandeling maken. Je gaat één op één op pad 
en maakt onderweg gezellig een praatje. Dag 
en tijd zijn in overleg. 

Meer informatie via Annet/Marloes: telefoon 
06- 5158 7622 of coordinatorenvrijwilligers@
zorginoktober.nl 

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

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

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

REUSEL - Op woensdag 15 juni brachten 
vrijwilligers van de Stichting Duofietsen 
Reusel-de Mierden een bezoek aan Dechra 
Pharmaceuticals en dit niet zonder reden. 
Mirjam van Avendonk had onze stichting 
aangemeld voor een donatie uit de ‘Goede 
Doelenpot’, welke beschikbaar was binnen 
de organisatie. 

Ook zij was blij verrast dat haar nominatie 
toegekend was en niet zo maar. Uit de pot 

werd € 8.500,- beschikbaar gesteld en de 
vrijwilligers van de stichting mochten deze 
op komen halen. Ze werden ontvangen met 
koffie/thee en gebak, wat voor velen een ver-
rassing was.  

Stichting Duofietsen Reusel-de Mierden 
dankt Dechra Pharmaceuticals dan ook 
heel hartelijk voor de donatie en Mirjam 
van Avendonk voor het indienen van ons als 
goed doel.

Stichting Duofietsen Reusel-de Mierden 
op bezoek bij Dechra Pharmaceuticals
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Vroeger, toen ik nog op de basisschool 
zat, werd regelmatig de vraag gesteld wat 
je later wilde worden. Ik was net de fase 
ontgroeid dat ik ridder of piraat wilde 
worden (afhankelijk van hoe de (piraten)
vlag erbij hing) en wilde schrijver worden. 
Het was de tijd dat de beroepen waar je 
van droomde heel puur waren. Niemand 
wilde ‘scrum master’ of ‘corporate recruiter’ 
worden; de een wilde kapper worden, de 
ander leraar, de ander weer automonteur. 
En dan had je nog altijd de mensen die de 
hoop koesterden prinses of autocoureur te 
worden. Helaas voor hun is niemand dat 
gelukt.

Een van de beroepen die ook in dat rijtje 
gepast zou hebben is bakker. ‘s Ochtends 
op voor dag en dauw, lekkere broden 
bakken en taarten maken. Dat was mijn 
vader; bakker. Ik zeg was, want hij heeft 
het ambacht vaarwel gezegd. Na zijn 
pensioen heeft hij nog een paar jaar door 
mogen hobbyen voordat de koek echt op 
was. Gelukkig betekent dit niet dat hij thuis 
niet nog af en toe appelflappen bakt, of een 
monchoutaart maakt – waarvoor dank.

Dat was het voor hem ook; hobbyen. 
Ondanks de onhandige werktijden en de 
off ers die hij moest maken heeft mijn vader 
voor zijn gevoel nooit echt hoeven werken. 
Natuurlijk – het was af en toe aanpoten, 
zoals met Pasen of Kerst. Maar het was 
de liefde voor het vak waarvoor hij iedere 
ochtend opstond – of op vrijdagavond, als 
hij aan zijn laatste werkdag (nacht) van 
de week begon. Overigens hebben wij als 
kinderen nooit iets gemerkt van die off ers. 
Als er iets belangrijks te doen was, dan was 
hij erbij – of dat nu een voetbalwedstrijd 

of toneelvoorstelling was, of dat je op 
moest voor je zwemdiploma. Het was nooit 
meer dan vanzelfsprekend als hij een keer 
met weinig of geen slaap weer op pad 
moest. 

Het waren andere off ers; niet altijd een 
voetbalwedstrijd helemaal af kunnen 
kijken, vaker nee zeggen tegen iets dat 
‘s avonds plaatsvond, om half vijf aan 
tafel voor het avondeten. Slapen en wer-
ken wanneer andere mensen vrij zijn, en 
andersom. Maar daarvoor terug kregen 
wij een vader die ons op kwam halen uit 
school, die boodschappen deed en voor 
ons kookte. 

Voor mij is ons pap de verpersoonlij-
king van toewijding voor het vak; een 
bewonderenswaardige eigenschap, en dat 
55 jaar lang. Ik geef het je te doen! Dat je 
je werk, welk werk dan ook, zo lang vol-
houdt, betekent dat je echt hart voor je vak 
hebt. Dag in, dag uit. Weer of geen weer. 
Toewijding voor het ondergewaardeerde 
bakkersambacht, ook in zijn vrije tijd. 

Ook al ben ik iets compleet anders gaan 
doen, van mijn vader heb ik veel geleerd 
over werken. Dat je het werk uitoefent met 
liefde en toewijding, maar dat je beseft dat 
werken ook niet alles is. Iedere dag dat ik 
ga werken, probeer ik dezelfde overgave 
en relativering te tonen die mijn vader 55 
jaar lang liet zien. 
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Jubileum deals
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vanaf
899

BUITENgeWOON
jubileum

korting*

Snel leverbaar. Ook online!
Gratis thuisbezorgd

achter de eerste deur.
Zelf monteren.

Meer info in de winkel. 
*op geselecteerde producten

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op *op geselecteerde producten

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl
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BLADEL - Eens in de twee jaar wordt in ons 
gilde om het koningschap gestreden. In de 
tussenliggende jaren wordt om het Vrij-ko-
ningschap gestreden. Elk gildelid kan daar 
aan meedoen. Degene die de vogel omlaag 
haalt is voor die dag Vrij-koning met voor 
die dag wèl de lusten en niet de lasten van 
een koning!

Op 19 juni streden acht schutters om de 
titel Vrij-koning van het Sint Jorisgilde van 
Bladel. De vogel hield stand tot het 30ste 
schot, waarvan er 18 raak waren. Het was 
Guido Senders die het laatste stuk van de 
vogel omlaag haalde en is daarmee de ge-
lukkige winnaar van de Henk Breeveldtrofee. 
De vorige Vrij-koning Gerard van der Wiel 
overhandigde de fraaie trofee. Hiermee werd 
Guido Vrij-koning.

We kijken terug op een zeer geslaagde en 
verrassende middag en zien met de woor-
den van hoofdman Ton Egbers uit naar het 
nieuwe Vrij-koningschieten over twee jaar.

Guido Senders Vrij-koning 
Sint Jorisgilde Bladel

BLADEL - Tijdens de Armadas VICK Haring 
Party op 17 juni reikte Paula Wouters de 
VICK Zilveren Haring uit aan ondernemer 
Bas Boerboom van de Boerboom Hout-
groep uit Bergeijk.

De maand juni is traditiegetrouw de maand 
van de Armadas VICK Haringparty, hét B2B 
netwerkfestijn in de Brabantse Kempen dat 
de ondernemer in deze regio niet mag missen. 
Ten behoeve van de VICK Zilveren Haring no-
mineerden de lokale ondernemersverenigin-
gen elk een jonge Kempische ondernemer 
met innovatieve ideeën in de ontwikkeling 
van hun producten, concepten en diensten. 

In de zonovergoten tuin van Restaurant Crijns 
in Bladel kozen vorige week vrijdag de enkele 
honderden aanwezige Kempische onderne-
mers vervolgens de winnaar voor de editie 
2022. En natuurlijk is deze winnaar ook weer 
een toonbeeld van innovatie en ondernemer-
schap die zo kenmerkend is voor deze regio: 
Boerboom Hout gaat met Cross-Laminated 
Timber, ofwel kruislaaghout, een belangrijke 
bijdrage leveren aan de versnelling van de 
woningbouw in Nederland. Er wordt binnen-
kort op het KBP gestart met de bouw van een 
nieuwe productiehal, waar zo dadelijk pane-
len voor ca. 2500 woningen per jaar geprodu-
ceerd gaan worden.

Een waardig opvolger in het inmiddels aan-
zienlijke rijtje jonge ondernemers die eerder  
de VICK Zilveren Haring mochten ontvangen!

Boerboom 
Houtgroep 
winnaar Zilveren 
Haring 2022

Energieloketten 
en vakantie

Zaterdag 25 juni is de laatste zaterdag 
van dit voorjaar dat de EnergieLoket-
ten van KempenEnergie nog open zijn. 
Daarna gaan ze 2 maanden in zomerre-
ces. Digitaal blijft het Energieloket wel 
bereikbaar maar het kan soms wat lan-
ger duren voor er gereageerd wordt. 

De laatste tijd is er extra aandacht voor 
de energietransitie. De hoge energie-
prijzen zetten mensen aan het denken. 
Energie besparen en het toepassen en 
zelf opwekken van duurzame energie 
zijn populaire onderwerpen geworden.

Dat was ook merkbaar op onze Energie-
loketten. De bezoeken in Bergeijk, Bladel, 
Eersel, Oirschot en Reusel waren hoger 
dan we gewend waren. Dat betekende 
soms hard werken maar onze Energie-
gidsen hebben er van genoten. Ze waren 
blij met het vooruit kunnen helpen van 
zoveel mensen. Ook digitaal werden er 
meer vragen gesteld en lukte het om 
mensen de weg te wijzen in het bos van 
alle mogelijke energiemaatregelen. De-
zelfde groei zien we ook bij de belang-
stelling voor energiescans en de Online-
EnergieWorkshops.

Vakantie is er om even wat spanning 
van de boog te halen. Dat doen we de 
komende 2 zomermaanden. In septem-
ber zijn we terug en dan gaan we er met 
frisse energie weer tegenaan.
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Wil jij graag nabestaanden bijstaan in een moeilijke tijd en ben je flexibel inzetbaar?

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

Nieuwe collega uitvaartcentrum Bladel / Eersel
(gemiddeld 15-20 uur per week)

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

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

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

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

 

HOOGE MIERDE - Na 
twee jaar zonder pu-
blieke optredens gaat 
m u z i e kv e r e n i g i n g 
Sirena letterlijk en fi-
guurlijk weer van zich 
laten horen! Op zon-
dag 26 juni vormt het 

pleintje voor de kerk in Hooge Mierde weer 
het sfeervolle decor voor het zomeravond-
concert van Sirena. 

In de coronaperiode hebben de slagwerkers, 
onder leiding van Johan van Otterdijk, en de 
blaasmuzikanten, onder leiding van Harold 
Lenssen, zeker niet stilgezeten. Ze kunnen 
niet wachten om het gevarieerde programma 
dat ze hebben ingestudeerd nu eindelijk voor 
live publiek uit te mogen voeren. 

Herkenbare muziekstukken, zoals de tunes 
van de televisieseries Derrick en Baantjer 
zullen de revue passeren. Ook zal alvast een 
tipje van de sluier worden opgelicht voor het 
promsconcert dat Sirena in november op de 
planning heeft staan. Waarover later meer!

De aanvang van het concert is om 18.00 uur. 
In geval van slecht weer wordt uitgeweken 
naar gemeenschapshuis De Schakel aan de 
Stad 5 in Hooge Mierde. Graag tot ziens bij 
Sirena!

Zondag 26 juni
zomeravond-
concert muziek-
vereniging Sirena
Aanvang: 18.00 uur 

Door Stijn de Wilde

‘Ping!’ Ik krijg een Facebook-bericht. Het is 
drie uur ’s nachts en ik zit beneden achter 
mijn computer omdat ik niet kan slapen. 
Ik open het bericht en zie een profielfoto 
van een knappe jonge dame in bikini. In 
haar bericht schrijft ze dat er een speciale 
Facebook-groep is voor mannen die seks 
willen met tientallen dames. Ze heeft zelfs 
voor mij een mooie link toegevoegd om op 
te klikken! 

Even terug naar het begin. Ik woon met mijn 
vrouw al ruim drie jaar met veel plezier en te-
vredenheid in de Kempen. Rond de tijd dat 
we verhuisden maakte ik ook een stap in 
mijn carrière; ik stapte van de heftruck af en 
vond een baan in de ICT. Al snel vond ik mijn 
passie in het onderwerp Security & Privacy. 
Omdat mijn vrouw chronisch ziek is en ik dus 
de hoofdkostwinnaar ben, heb ik me in het 
zweet gewerkt om veel bij te leren en zo werd 
ik Security Coördinator. 

Inmiddels ben ik Information Security & Data 
Privacy consultant. Als je in dit vak zit volg 
je ook het nieuws over cybercrime en iedere 
keer als ik die artikelen las brak mijn hart een 
beetje. Nietsvermoedende mensen worden 
van hun spaargeld of pensioen beroofd door 
oplichters die ze benaderen via internet. Van 
dat soort nieuwsberichten werd ik niet alleen 
verdrietig, maar ook kwaad. 

Het berichtje van dat ‘mooie meisje’ op Face-
book was de druppel voor mij. Ik ben diezelf-
de nacht begonnen aan het schrijven van een 
boek over de menselijke factor van cyber-
crime. In de digitale ketting van internetvei-
ligheid zijn wij als mensen altijd de zwakste 
schakel. Ik herken oplichting behoorlijk snel, 
maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom 

heb ik het boek de titel ‘Wij zijn de zwakste 
schakel – maar dat hoeven we niet te zijn’ 
gegeven. Hackers en oplichters gebruiken 
duizenden methodes om je te beroven. Daar-
om leg ik niet alleen uit hoe ze te werk gaan, 
maar ook waarom ze dat op die manier doen 
en hoe je nieuwe methodes kunt herkennen. 
Het belangrijkste wapen dat je kunt hebben 
tegen online oplichting is kennis. Daarom heb 
ik geprobeerd de belangrijkste kennis samen 
te vatten in mijn boek, in gewone mensentaal, 
zodat iedereen er iets aan heeft. 

Extra info 
Releasedatum: 27 juni. Te bestellen recht-
streeks bij uitgeverij Van Duuren, maar ook 
bij alle bekende online boekhandels, zoals 
bol.com, Amazon, etc.

“Ik was kwaad en schreef een boek over cybercrime”

OPROEP
Waardebon Intertoys 
op kermis in Netersel 

ongeldig!

NETERSEL - Er is iets fout gegaan met 
de waardebonnen van Intertoys die u 
als prijs bij Hulp in Nood op de kermis 
in Netersel kon kiezen. Als er geen 
pasje bij deze waardebon zit, dan zal 
Intertoys deze bon niet accepteren. 
Deze bon is geen officiële waardebon. 

U kunt deze bon inleveren bij Jan Cas-
telijns, Neterselsedijk 41 in Lage Mierde. 
Graag een briefje erbij met uw naam, 
adres en eventueel telefoonnummer. We 
zullen ervoor zorgen dat u alsnog een 
waardebon krijgt die wél geldig is. 

Onze excuses voor de door ons gemaak-
te fout.

Stichting Hulp in Nood Netersel

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 5950
HYUNDAI  I10  5DRS.  AC WIT 2011 POA
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2011 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3150
TOYOTA  AYGO  5 DRS.  AIRCO WIT 2013 3950            
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN  2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750
VW  FOX  3 DRS.  PS GRIJS 2009 2950

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

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

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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OP EEN GROOT GEDEELTE VAN DE 
VOORJAARS/ZOMERCOLLECTIE!

DAMES
HEREN

OOK IN DE WEBSHOPS!WWW.NUMMERZESTIEN.EUWWW.OOTDFASHION.EU

DAMES

30-50%
KORTING
NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU

SNIEDERSLAAN | BLADEL | TEL: 0497 360088 

KOOPZONDAG 26 JUNI 
12.00 - 17.00 UUR

Tot Tot 
26 juni!26 juni!

8 ACTS PASSEREN DE DEELNEMENDE TERRASSEN:
Cultureel Centrum de Kei Kerkplein 69
Café D’n Bonn  Wilhelminalaan 53
Brasserie La Gare Wilhelminalaan 46
Eetcafé ’t Torentje  Wilhelminalaan 47
Lunchroom Markt 66  Markt 66
Xtra-Social Foodcafé  Markt 50
D’n Achteruûm Korenbocht 50
Let op: Deze locatie is binnen!
Ook bij slecht weer gaat het terrastheater 
op dezelfde locaties (binnen) door.

van 13.00 tot 17.30 uur

TERRAS THEATER
REUSEL
ZONDAG
26 JUNI

Nieuw Reusels Toneel

SOCIALE 
CONTACTEN

TONEEL

DRANKJESVERBINDING

ONTMOETEN SAAMHORIGHEID
GEZELLIG

LEUKE 
MIDDAG

LOL

GENIETEN
VERENIGINGSLEVEN

EVEN 
ERUIT

PLEZIER 
MAKEN

LACHEN

HAPERT - Op zondag 10 juli organiseert 
Marion Simons uit Hapert een tuinconcert 
ten goede van het Rode Kruis. Er mogen 
maximaal 50 personen komen genieten 
van lokale muzikanten.

We starten met een optreden van Peter Vos-
ters, samen met Carlo Luijten en Tom Brou-
wer. Daarna zal Route 66 optreden, met Niek 
Basten als zanger. Ook Peter Vugts zal wat 
nummers zingen. En als afsluiter hebben 
we Perfect Dialect. Je bestelt vooraf een  
entreekaartje voor € 20,-. Hierbij krijg je 1 

consumptiebon en 10% korting voor te gaan 
eten bij Restaria het Smulhuis in Hapert (te-
genover ons). De overige consumptiebonnen 
kosten slechts € 1,00 per stuk.

Het tuinconcert op zondag 10 juli is van 14.00 
tot 18.00 uur. Adres: Nieuwstraat 19 in Hapert. 
Zorg dat je erbij bent en wees er snel bij, want 
op = op. Dan kunnen we samen gaan genie-
ten! Voor kaartjes mail naar msimons806@
gmail.com of app naar 06-36452100. Je krijgt 
dan van Marion zo snel mogelijk reactie om 
het verder af te wikkelen.

Marion Simons uit Hapert 
organiseert een uniek tuinconcert

VERMAAK
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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.

DAUWTRAPTRAIL BLADEL
Tijd: vanaf 06.30 uur. Kosten: € 15,00 (incl. 
ontbijt), € 5,00 (zonder ontbijt). Organisatie: 
Loopgroep No-Limits, Bladel. 

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

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
EERSEL
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.

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 HULSEL
Locatie: 't Drieske, Huisacker 1, Hulsel.
Gratis entree. Aanvang: 20.00 uur.
Bij goed weer is het concert buiten!

KINDERMIDDAG ‘TORENHOOG’
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.30-16.30 uur. 
Kosten: € 3,00. Kom jij ook een toren 
timmeren of een glas-in-lood raampje 
maken? Kei leuk voor basisschoolkinderen.

DINSDAG 26 JULI

GRENSPARKWANDELING
BERGEIJK-WEEBOSCH
Startplaats: Buurthuis ‘t Sant, Witrijtseweg 9,
Bergeijk. Starttijden: 6, 8 en 12 km tussen 
08.00-15.00 uur. Kosten: bondsleden € 1,50; 
niet-bondsleden € 3,00 en kinderen t/m 
12 jaar gratis.

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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Instructeur Martin Vervoort (23) uit Luyksgestel  
speelt een belangrijke rol bij de beveiliging 
van het Crafted-festival op 30 juni in Eindho-
ven. 

LUYKSGESTEL – Het moet een klein jaar 
geleden zijn geweest. Luyksgestelnaar 
Marvin Vervoort (23) heeft nog net niet zijn 
specialisatie-opleiding Leidinggevende 
Beveiliging afgerond. 

“Krijg ik een telefoontje van een docent van 
Summa Veiligheid”, vertelt Vervoort enthousi-
ast. “Of ik instructeur bij de opleiding wilde 
worden. Ik had echt zoiets van: wouw!” Hij 
hoefde niet lang na te denken. Het eerste  
gesprek en een proefles waren in no-time ge-
regeld. “Het was alsof een droom uit kwam”, 
vertelt hij. “Ik vind het heel leuk om mijn  
ervaring over te brengen op studenten. Zodat 
Nederland een stukje veiliger wordt.”

Het was niet toevallig dat de school hem be-
naderde. Vervoort heeft, ondanks zijn jonge 
leeftijd, een mooi curriculum vitae. En hij is 
een echte doorzetter. Zo gaf hij op 19-jarige  
leeftijd tijdens zijn stage leiding aan de  
beveiliging van twee grote kantoorgebouwen  
in Tilburg. “Ik liep bij het UWV stage op  
het moment dat de teamleider vertrok. De 
collega’s droegen mij als jongste ‘bediende’ 
voor als leidinggevende.” Hij pauzeert even. 
“Ik begon met het UWV-gebouw. Maar al snel 
was ik ook verantwoordelijk voor het hoofd-
kantoor van Interpolis.”

Vervoort is grote projecten gewend. Vandaar  

dat hij gevraagd is om met studenten de  
beveiliging van Crafted op zich te nemen. “Ik 
heb er veel zin in”, zegt hij. Het festival voor 
creatieve beroepen Crafted wordt op 30 juni 
in het Klokgebouw in Eindhoven gehouden. 
“We moeten de orde bewaken in vier hallen. 
Dat is een flink project.”

Marvin Vervoort had vroeger geen idee wat 
hij wilde gaan worden. “Mensen dachten 
dat maatschappelijk werk wel iets voor mij 
is. Nou, dat bleek dus niet het geval. Ik heb 
wel nog netjes het eerste jaar afgemaakt.” 
Hij nam een tussenjaar op, waarin hij tot  

‘inzicht’ kwam. “Ik wilde beveiliger worden. Dát 
leek mij écht leuk.” Hij volgde de opleiding op  
niveau 2 en rondde die studie versneld af. Hij 
ging met waarde- en geldtransport op pad. 
Ook draaide Vervoort diensten als objectbe-
veiliger. “Dat was in het begin wel spannend.” 
Op het moment dat de gevolgen van de pan-
demie in alle glorie duidelijk werden, in 2019, 
werkte hij kort in een supermarkt. “Stilzit-
ten was geen optie. Ik ben de opleiding als 
meewerkend voorman Beveiliging (niveau 3) 
gaan doen. Dat was de periode dat ik de regie 
over beide gebouwen kreeg.” Daarna volgde 
dezelfde opleiding op niveau 4. En hij voegde  

nog de specialisatie Teamleider projecten 
toe. Aan het einde van die studie rinkelde de 
telefoon in Luyksgestel. 

“Ik heb de afgelopen tijd echt genoten”, ver-
telt hij. “Vergeet niet: ik heb geen onderwijs- 
ervaring, dus het was wel spannend. Maar ik 
heb het idee dat het onderwijs me ligt. Dus ik 
wil nu de papieren gaan halen.” Maar eerst wil 
hij ervaring op doen als instructeur. “Ik heb 
het reuze naar mijn zin. Wie had ooit gedacht 
dat ik voor de klas zou staan?”

www.summacollege.nl

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 30 juni 2022.

ACTIE

‘Ik wil Nederland een stukje veiliger maken’
Luyksgestelse Marvin bewaakt veiligheid Crafted Festival

Marvin Vervoort inspecteert met enkele studenten het Klokgebouw in Eindhoven. “Wie had ooit gedacht dat ik voor de klas zou staan?” Foto Bert Jansen.

KOM SHOPPEN IN HET
MEEST VEELZIJDIGE
CENTRUM VAN DE KEMPEN

VEEL GEZELLIGE HORECAGELEGENHEDEN

ELKE LAATSTE ZONDAG
VAN DE MAAND KOOPZONDAG

MAKKELIJK BEREIKBAAR,
GRATIS PARKEREN EN FREE WIFI

MEER DAN 80 WINKELS IN EEN WINKELSTRAAT

ZONDAG
26 JUNIWINKELS OPEN& LIVE MUZIEK13.00-17.00 uur

WWW.BLADELCENTRUM.NL

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen



1624 juni 2022

> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Inloopbijeenkomst 29 juni 
herinrichting beekdal 
De Groote Beerze
Waterschap De Dommel is bezig met de herinrichting 
van het beekdal van de Groote Beerze. Doel is 
verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare 
natuur te versterken en wateroverlast te beperken. 
Ook willen zij het gebied toegankelijker maken voor 
recreatie. Ze zijn bezig met plannen voor het traject 
van de stuw net ten zuiden van de Molenweg tot 
aan De Hoeve. Ook hier gaat de Groote Beerze weer 
meanderen en komt er meer ruimte voor het 
opvangen van piekbuien langs de beek. Hiervoor 
wordt de ruimte langs de Groote Beerze ingericht als 
natuur, voor zover dat al niet het geval is. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op: 
www.dommel.nl/grootebeerze. 

Op woensdagavond 29 juni 2022 organiseert 
Waterschap De Dommel van 19.00 uur tot 22.00 uur 
een inloopavond. Projectmedewerkers staan dan 
klaar om u te informeren over de plannen voor het 
traject ‘Molenweg-De Hoeve’. Bij verschillende 
thematafels vindt u informatie over de maatregelen 
die ze gaan nemen en wat de effecten daarvan zijn 
op de omgeving. Ook vertellen ze waarom ze dat 
doen. Ze geven informatie over de planning en 
inspraakmomenten. Aanmelden is niet nodig! De 
inloopavond is bij Beverdijcken 4 in Bladel.

Schapenbegrazing retentievoorzieningen
Dit jaar worden een aantal retentievoorzieningen in 
onze gemeente voor het eerst beheerd met schapen. 
Een retentievijver is overstortbak die bij hevige regenval 
gebruikt wordt om water vanuit het riool in te laten 
stromen, zodat het riool niet overbelast wordt. Zodra de 
bui over is stroomt het water weer terug het riool in. 
Normaal gesproken worden ze machinaal gemaaid, 
maar omdat dit vaak leidt tot spoorvorming vanwege de 
vochtige bodem, is er dit jaar een proef gestart met 
schapenbegrazing. Het doel daarvan is om op een 
duurzame en ecologische manier de grond te beheren. 

De schapen lopen vaak niet langer dan één week op 
dezelfde locatie. Daarna worden ze weer verplaatst naar 
de volgende plek. De Kempische heideschapen zijn van 
Wouters Landschapsbeheer uit Bergeijk en lopen binnen 
een veilige afrastering. Op de schapennetten staat 
stroom zodat de schapen er binnen blijven lopen. Op de 
netten hangen bordjes waarop geattendeerd wordt dat 
er stroom op staat. Hierop is ook een telefoonnummer 

te vinden voor het geval er vragen of opmerkingen zijn. 
Dit is in de praktijk voor alle partijen een duidelijke zaak 
gebleken.

De retentievoorzieningen worden dit jaar twee keer met 
schapen begraasd. De schaapskudde is op 3 juni gestart 
met de begrazingsronde op de Lange Trekken in Bladel 
en zullen vanaf daar verder verplaatst worden naar de 
andere locaties. 

Op deze manier worden onze retentievoorzieningen op 
een duurzame manier beheerd, kunnen we genieten van 
een prachtige kudde schapen en geeft het geheel een 
vriendelijke natuurbeleving in onze gemeente. Mocht u 
naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan 
kunt u rechtstreeks contact opnemen met Daan Wouters 
van Wouters Landschapsbeheer 06 - 40282577 
daan-wouters@live.nl, of met de gemeente Bladel op 
0497 - 361636 info@bladel.nl. 

Informatieavond N284 
woensdag 6 juli 2022
De provincie Noord-
Brabant, gemeente 
Bladel, gemeente 
Reusel-de Mierden en 
ingenieursbureau Royal 
HaskoningDHV 
nodigen u uit voor de 
informatieavond over 
de planvorming van de provinciale weg N284 op 
woensdag 6 juli 2022. De informatieavond vindt plaats 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Cultureel Centrum 
Den Herd op het Emmaplein 4 in Bladel.

Tijdens deze avond informeren wij u over de stand van 
zaken van de N284. Wij blikken graag met u terug op 
de afgelopen periode, lichten toe waar wij nu staan en 
informeren u over de vervolgstappen. 

Aanmelden bewonersavond
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal 
bezoekers, willen wij u vragen zich vooraf aan te 
melden voor deze informatieavond. U kunt zich 
aanmelden bij Sanne Laumen via 
sanne.laumen@rhdhv.com of telefoonnummer 
06-230 539 26. Uiteraard is vrije inloop ook mogelijk.

Wil jij beter leren...

• Schrijven

• Lezen

• Rekenen

• Computeren

We helpen je gratis.

Nu kan ik
ook een
boek lezen

Hoe kunnen we je helpen?

In een gesprek kijken we naar wat bij jou past.

Dat kan 1 op 1 begeleiding zijn of bijvoorbeeld een 

(computer)les.

Samen zoeken we de beste oplossing voor jou.

Bel, whatsapp of mail ons!

Je zit nergens aan vast.

Nu kan ik
een e-mail 
sturen

Nu kan ik mijn
kind helpen met
rekenen en
huiswerk 

Bladel | in de bibliotheek | Markt 4, Bladel | 06 452 094 53 | www.digitaalhuisdekempen.nl
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Doet u mee aan de fotowedstrijd van dit jaar? Stuur dan 
tot en met 28 augustus uw mooiste foto van de 
gemeente Bladel naar voorlichting@bladel.nl. Van alle 
ingezonden foto’s maken we een selectie die we in het 
gemeentemagazine 2023 zullen plaatsen. De winnende 
foto krijgt een beloning en zijn of haar foto wordt op de 
voorpagina van het magazine geplaatst!

Enkele spelregels:
•  Geef in de mail en/of in de bestandsnamen aan waar 

de foto’s zijn gemaakt.
•  De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/

JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi 
of minimaal 1 Mb.

•  Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de maker 
de gemeente Bladel het recht om de aangeleverde 
foto’s vrij te gebruiken in andere interne en externe 
communicatie-uitingen.

•  Indien er personen herkenbaar op de foto staan, 
garandeert de maker dat de geportretteerde perso(o)
n(en) toestemming voor de foto en deelneming van de 
actie hebben gegeven.

•  De inzender vrijwaart gemeente Bladel van aanspraken 
tot schadevergoeding, dan wel redelijke (gebruik)
vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht.

Meer informatie leest u op onze website: 
https://www.bladel.nl/zend-uw-mooiste-foto-van-de-
gemeente-bladel-in. 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 7 juni 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Bestemmingsplan ‘De Uitgang 12 te Bladel’
1. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld;
2. De Nota zienswijze” wordt vastgesteld;
3.  Het bestemmingsplan wordt gewijzigd vastgesteld, 

met inachtneming van de wijzigingen die 
voortvloeien uit de Nota zienswijzen;

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

04Werkt Uitvoeringsplan Structuur 
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwi) 
Vastgesteld.

Beslissing op bezwaar tegen de weigering van 
een omgevingsvergunning voor een 
gezamenlijke inrit/uitweg aan de adressen 
Nieuwstraat 22a en Nieuwstraat 24 te Hapert
Het bezwaarschrift tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor een gezamenlijke inrit/
uitweg aan de adressen Nieuwstraat 22a en 
Nieuwstraat 24 in Hapert, wordt ontvankelijk en 
ongegrond verklaard, het bestreden besluit in de 
beslissing op bezwaar met verbeterde grondslag en 
aanvullende motivering in stand gelaten en het verzoek 
om proceskostenvergoeding afgewezen.

Wijzigingsplan “Schouwberg 1 te Hapert”
1. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld;
2. wijzigingsplan wordt ongewijzigd vastgesteld.

Huis van de Brabantse Kempen
De raad wordt geïnformeerd.

Accountantsverslag 2021 (concept)
Voor kennisgeving aangenomen.

Zend uw mooiste foto van de gemeente Bladel in!

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

Bladel
•       nabij de visvijver, organiseren van een training 

voor reddingshonden op 29 en 30 oktober 2022.

Hoogeloon
•       grasveld bij Torenstraat, plaatsen van een tent met 

Hoogeloon Kermis op 25, 26 en 27 juni 2022 en 
het organiseren van MTB Loonse tocht op 26 juni 
2022;

•       Valensplein, organiseren van Hoogeloon kermis 
van 25 juni t/m 28 juni 2022 en in de jaren 2023, 
2024, 2025 en 2026.

Hapert
•       Scherpenheuvel in Hapert, organiseren van de ATB 

classic Scherpenheuvel-Hapert op 30 oktober 
2022 en in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026;

•       Sportterreinen aan de Burg. Van Woenseldreef 29, 
organiseren van handboogwedstrijden op 11 en 
12 juni, 24 en 25 september 2022 (t/m 2026);

•       Terrein bij de Molen, organiseren van Hapert 
Kermis van 18 t/m 21 juni 2022;

•       Parkeerterrein van motorcrossterrein De Kempen, 
overnachten op het motorcrossterrein op 26 juni 
en 10 juli 2022.

Verleende vergunning apv / 
bijzondere wetten
Hapert
•       Orion 18, plaatsen van een puincontainer van 

week 25 tot en met 28-2022. Datum besluit: 
10-6-2022.

Bladel
•       Egyptischedijk 9C, ontheffing Alcoholwet tijdens 

een evenement op 25 juni 2022. Datum besluit: 
8-6-2022.

Gemelde milieumelding
Hapert
•       Smaragdweg 49, uitbreiden van een hal t.b.v. 

assemblage machinebouw.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 2, mobiel breken van meng- en 

betonpuin en asfalt.
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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. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. Aanleg riolering, Markt  Bladel week 26-2022 27 juni t/m 1 juli 2022 Huijbregts infra B.V. (Reusel)
4. Asfaltonderhoud, Dalem, Lemel, Planetenlaan, Castersedijk te Hapert  Dinsdag 12 juli 2022 t/m KWS Infra (Eindhoven)
    en het Jarabos te Bladel  woensdag 13 juli 2022

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

Verleende Omgevingsvergunning

Hapert
•       De Kuil 8, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning. Datum besluit: 
13-6-2022;

•       Oude Provincialeweg 89, aanleggen van een inrit. 
Datum besluit: 13-6-2022.

Hoogeloon
•       Groenstraat ongenummerd, aanleggen van een 

inrit. Datum besluit: 13-6-2022.

Bladel
•       Postelweg 6, bouwen van een bedrijfswoning en 

een bedrijfspand, Datum besluit: 10-6-2022;
•       Bossingel ongenummerd (terrein Egyptische Poort 

naast Bossingel 3), tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan i.v.m. het gebruiken van een 
terrein als evenemententerrein van 21 juli t/m 
2 augustus 2022 t.b.v. het organiseren van het 
Totaalfestival. Datum besluit: 2-6-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Pius X-straat 25, plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde van de woning;
•       Neterselseweg 6, bouwen van een poolhouse;
•       Raambrug 4, verbouwen van een bedrijfspand;
•       Bossingel 11, bouwen van een bungalow met 

bijgebouw.

Hoogeloon
•       Verzetshelden en Sterakkers ongenummerd, 

bouwen van 23 woningen;

•       Meester van Hasseltweg 4, wijzigen van de gevel / 
kozijnen.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 89, aanleggen van een inrit.

Vastgesteld wijzigingsplan 
“Schouwberg 1 te Hapert” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het wijzigingsplan “Schouwberg 1 
te Hapert” is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de definitieve 
beëindiging van een intensieve veehouderij en de 
omschakeling naar een recreatiebedrijf. Het 
recreatiebedrijf richt zich op het aanbieden van circa 
20 camperplaatsen en het verhuren van maximaal drie 
vakantie-appartementen. De agrarische 
bedrijfsopstallen zijn reeds gesloopt en de locatie wordt 
heringericht en voorzien van een landschappelijke 
inpassing. Daarnaast wordt ten behoeve van het 
recreatiebedrijf een schuur gerealiseerd voor stalling 
van werktuigen en machines voor onderhoud van het 
terrein. Het is gelegen op Schouwberg 1 te Hapert. Het 
bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht, 
waardoor het plan niet is gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief 
bijbehorend collegebesluit gedurende zes weken van 
24 juni 2022 t/m 4 augustus 2022 ter inzage bij het 
KCC. U kunt de stukken ook inzien via internet: 

www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college 
kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging t/m 4 augustus 2022. Het 
beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 
5 augustus 2022. Het instellen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op. Degene die beroep 
heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State om 
voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet 
in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Hoe vaak lees je in de statuten 
van een sportclub of vereniging dat íeder-
een welkom is, van jong tot oud? Vaak. Bij 
Atletiekvereniging Reusel (AVR’69) stond 
het er ook maar werd de eerlijke vraag ge-
steld of dat wel echt zo was. Het antwoord 
was ‘nee’, namelijk en daar moest dus actie 
op worden ondernomen. Ook mensen met 
een beperking zijn welkom en daarmee is 
werkelijk íedereen welkom.

Uitzondering
Ruud Lauwers schuift aan voor het interview. 
Hij heeft een beperking maar is toch al jaren 
lid van AVR’69. “Als enige eigenlijk”, vertelt hij. 
“Ik heb het heel goed naar mijn zin en ik hoor 
er helemaal bij maar ergens voel ik toch wel 
dat ik de enige uitzondering ben. Weet je wat 
het is? Ik weet dat ik nooit kan winnen van de 
leden zonder beperking en dan kun je den-
ken dat dat niet belangrijk is maar dat is het 
wel. Als er een groep is van mensen met een 
beperking, dan zijn de kansen op winst even 
groot en dat maakt de sport nóg leuker.”

Vormen en maten
Een beperking of handicap kan alle vormen 
en maten hebben. Anna Bijl: “We leggen het 
graag wat breder uit. Iedereen die zich aan-
gesproken voelt als we spreken over een 
beperking, is welkom op onze speciale Open 
Dag. Of je nu blind of slechtziend bent, doof, 
een arm of been mist, verstandelijk beperkt 
bent of bijvoorbeeld autistisch bent, wij zijn 

van plan een trainingsgroep op te gaan zet-
ten voor zowel kinderen als volwassenen.” De 
bedoeling is dat Anna die groep samen met 
haar zus Nina gaat leiden. “Dat gaan we in 
overleg met de leden doen want we moeten 
eerst uitvinden waar de behoefte ligt en waar 
de mogelijkheden. Met iemand met een visu-
ele beperking train je anders dan met iemand 
die een been mist.”

9 juli Open Dag
Om te inventariseren of er überhaupt behoef-
te is aan een dergelijke trainingsgroep, orga-
niseert AVR’69 een speciale Open Dag op 
zaterdag 9 juli. Nina: “Atletiek is een veelom-
vattende sport met veel disciplines, daarom is 
er voor iedereen wel iets waarin je kunt groei-
en of goed in kunt worden. Dat kan hardlo-
pen zijn of kogelstoten; heel veel vormen van 
atletiek zijn aan te passen aan de mogelijk-
heden van de atleet. Soms zijn daar speciale 
hulpmiddelen voor nodig als een driewieler-
ligfiets, een running frame of een wheeler.” 
Onlangs werd een nieuwe atletiekbaan in ge-
bruik genomen en bij de aanleg daarvan is al 
rekening gehouden met de doelgroep. Anna: 
“We hebben extra ruimte op de baan. Als je 
bijvoorbeeld met een loophulpmiddel wilt 
sporten (framerunners), is een ‘normale’ baan 
te smal. Goed dat daar vooraf over nagedacht 
is. Wij hebben er zin in om te kijken of er be-
hoefte is aan een speciale trainingsgroep.”

Plezier 
Tijdens de Open Dag, die van 10.00-15.00 uur 
duurt, worden verschillende atletiekvormen 
aangeboden en die blijven een poosje bij 
AVR’69. Ruud: “Soms heb je even nodig om 
te kijken of een sport bij je past, dat weet je 
niet na één keer. Mensen met een beperking 
mogen dus een poosje komen proefdraaien.” 
Anna is bij de atletiekvereniging van Vught 
gaan kijken en praten. “Zij hebben zo’n speci-
ale trainingsgroep en het was heel leerzaam 
om daar een keer mee te draaien. Natuurlijk 
ging ik mee sporten en het plezier was zo 
groot. Ik zie het helemaal zitten om zo’n groep 
in Reusel te gaan opzetten. Nadrukkelijk is de 
groep niet alleen voor mensen met een be-
perking uit Reusel; iedereen uit de regio is 
van harte welkom.”

Inclusiviteit
Ruud denkt dat het wel goed komt met het 
aantal leden. “Er zijn in Reusel veel woonini-
tiatieven voor mensen met een beperking. Ik 
geloof niet dat al die bewoners sporten. Bij 
AVR’69 krijgen ze nu wel die kans en dat is 
mooi. Ik vind sowieso dat Reusel voorop loopt 
als het om inclusiviteit gaat. Er zijn plannen 
voor de oprichting van ‘Het Oogcafé’ een net-
werkbijeenkomst voor mensen met een visu-
ele beperking en hun omgeving. De plannen 
van AVR’69 sluiten daar prima op aan.”

Drempels wegnemen
Naast de plannen voor een nieuwe trainings-
groep wordt ook de accommodatie nog eens 
goed bekeken. Nina: “Onlangs was hier een 
man in een rolstoel op bezoek; hij had moei-
te met de drempel van de kantine. Het is zo 
iets kleins als je gewoon kunt lopen, maar 
een paar centimeter drempel kunnen iemand 
letterlijk tegenhouden om te gaan sporten. Je 
staat er niet bij stil hoe groot de impact van 
een beperking kan zijn. Bij AVR’69 nemen we 
graag alle drempels weg en zijn álle mensen, 
van jong tot oud en mét en zonder beperking, 
van harte welkom.”

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

Inclusief sporten bij AVR’69
9 juli Open Dag voor mensen met een beperking om de atletieksport te leren kennen

Ruud: “Tijdens de Open Dag worden verschillende atletiekvormen aangeboden. Soms heb je even nodig om te kijken of 
een sport bij je past, dat weet je niet na één keer. Nadrukkelijk is de groep niet alleen voor mensen met een beperking 
uit Reusel; iedereen uit de regio is van harte welkom.”

Special Athletics
Op 10 september zal bij AVR’69 de Special  
Athletics plaatsvinden. Een spannende 
wedstrijd met meerdere onderdelen voor 
mensen met een beperking. Je kunt je er 
nu al voor opgeven via de website www.
avr69.nl of door een mail te sturen naar 
specialathletics@avr69.nl. Deelname is 
gratis; de wedstrijden duren van 10.00-
14.30 uur.

Ruud Lauwers

SPORTIEF
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Kouwe schotel vanOma

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 kg gekookte aardappelen
o 500 gr gekookt soepvlees
o 250 gr gekookte sperzieboontjes
o 250 gr wortels
o 1½  fris-zure appel
o 1 grote ui
o 5 augurken
o 3 el zilveruitjes
o 1 fles Calvé slasaus (450ml)

Dag 1: Kook de bouillon met het soep-
vlees.. Dag 2: Stamp de aardappelen
direct na het koken als ze nog warm zijn
tot kruim en laat afgedekt afkoelen.
Snipper de uien fijn. Snijd de wortels,
sperzieboontjes, appels, en augurken in
kleine blokjes. Halveer de zilveruitjes.
Snijd ook het soepvlees zo fijn mogelijk.

Mix alles met de slasaus onder elkaar en
voeg evt. nog wat zout of vocht van de
augurken toe voor de smaak.

Dit gaat het handigst met schone blote
handen in een plastic (afwas)bak.

Laat een nachtje intrekken, dit komt de

smaak te goede.

Serveer het mengsel in of op een schaal.
Op frisse slablaadjes.

Maak de kouwe schotel op zoals oma dat
deed met :

 gevulde eieren

 tomatenpartjes

 knakworstjes

 en zalm uit blik

Tip: neem geen nieuwe aardappelen,
deze bevatten nog niet genoeg zetmeel.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6-8 personen Voorbereiding: 2 dagen Klaar in:  60 min

gr gekookte sperzieboontjes

Een paar weken geleden overleed mijn 
schoonmoeder. Niet geheel onverwacht, 
maar wel vrij plotseling was het moment in 
een keer daar. In de dagen daarna werden er 
dierbare herinneringen opgehaald en 
één daarvan was haar niet overtroff en 
‘kouwe schotel’ die elk jaar tijdens feestelijke 
gelegenheden gemaakt werd. Zo ook elk jaar 
met Hapert kermis. Ook dit jaar, gemaakt met oma’s recept, en toch was de smaak anders. 
Misschien miste het toch dat vleugje van haar liefde 

Eind juni is ook precies de tijd van nieuwe aardappelen en daar kun je géén kouwe schotel mee 
maken. Neem wat oudere aardappelen anders is het een zeer ‘waterig’ geheel.

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 Hapert kermis. Ook dit jaar, gemaakt met oma’s recept, en toch was de smaak anders. 

met  Ivanka

DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

Wegens wegwerkzaamheden 
zijn wij tot 1 juli niet bereik-
baar vanaf Duizelse zijde. 
U kunt ons bezoeken via 

Vessemse zijde.

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

VERMAKELIJK

REUSEL - Voor de inwoners van Reusel en 
omgeving is het zaterdag 2 juli heel mak-
kelijk kennismaken met veel verschillende 
binnensporten. De meeste sportverenigin-
gen die de Reuselse sporthal gebruiken 
houden dan een Open Dag. Veel sporten 
zijn te bekijken en bij een groot deel kun je 
zelf deelnemen. 

Iedereen kan dan van 10.00 tot 14.00 uur ken-
nismaken met onder meer korfbal, volley-
bal, badminton, turnen, ouder-kindgym, kids 
dance, dance fitness, gardedansen en biljar-
ten. “Kijken kan altijd, maar we proberen ook 
zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen 
om mee te doen”, zegt Yvonne Verspaandonk 
voorzitter van Rosolo. Johan Dirkx, voorzitter 
van badmintonvereniging Rapid, vult aan: 
“En dat kan van jong tot oud. Wij hebben een 
mooie jeugdafdeling, maar ook volwassenen 
kunnen 2 juli gratis bij ons deelnemen.” 

Maar er is nog veel meer te doen in de hal 
van Optisport. Sport & Health laat zien wat 

kids dance is en vanaf 10.00 uur kunnen ou-
ders met kinderen van 2 tot 5 jaar bij Avanti-
Turnivo deelnemen aan ouder-kindgym of 
kleutergym. Bij Dazzling kun je mee doen met 
gardedansen en bij volleybalverenigingen 
Pegasus en Alcides kan iedereen proeven of 
de volleybalsport iets voor hen is. Bij biljart-
vereniging De Molen kun je aansluiten voor 
een kennismaking met het groene laken. 

De deelnemende clubs hopen door deze ge-
zamenlijke kennismaking meer mensen in 
beweging te  krijgen. De vertegenwoordigers 
van alle deelnemende clubs zijn er van over-
tuigd dat zo lang mogelijk actief bewegen 
bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Het sport-
aanbod voor volwassenen krijgt dan ook de 
nodige aandacht tijdens de Open Dag. 

Het is voor de inwoners van Reusel en om-
geving een mooie gelegenheid om heel snel 
in beeld te krijgen welke sport- en beweeg-
mogelijkheden er binnen de muren van de 
sporthal worden aangeboden. 

Zaterdag 2 juli Open Dag 
binnensportclubs in Reusel

VALKENSWAARD - Op zaterdag 10 sep-
tember staan er in het centrum van Val-
kenswaard weer kleurrijke dahlia-objec-
ten. Graag nodigen wij iedereen uit om ook 
een dahlia-object te maken. Dit kan zijn 
een schilderij of een dahlia mozaïek (2D 
vorm) of een 3D vorm (van klein tot groot). 

Dus wil je met jouw vriendengroep uit Reu-
sel, een buurtvereniging uit Bladel, jouw ba-
sisschool uit Casteren ook een dahlia-object 
maken? Wij helpen jouw aanvraag met een 
vergoeding en hulp bij het maken en bestel-
len van de dahlia-bloemen. Op zondag 11 

september tijdens de parade zijn alle dahlia-
objecten ook nog te zien in Valkenswaard. 
Corso Valkenswaard opent haar deuren!

In het centrum hebben we tijdens het Corso 
& Cultuur Festival totaal 20 locaties beschik-
baar om een dahlia-object te plaatsen. Op dit 
moment zijn 11 plaatsen aangevraagd door 
de huidige buurtschappen/bouwgroepen uit 
Valkenswaard, 4 door andere organisaties uit 
Valkenswaard en zijn er dus nog 5 locaties 
beschikbaar. Ben er snel bij! Meer weten? 
Stuur een mail naar thema@corsovalkens-
waard.nl

Corso & Cultuur Festival
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

€ 3099,-
Trek District 6+ 
•  Hoogwaardig  alu frame met uitneembare 

geïntegreerde accu 400 Wh
•  Zeer krachtige Bosch Active plus midden-

motor 50Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 

verende zadelpen
•  Zeer krachtige schijfremmen
•  Onderhoudsvrije 7 versnellingsnaaf
•  Bosch Intuvia middendisplay

Trek E-bikes: de lichtste, sportiefste en sterkste...

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

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.

in 
samen

werking 
met

LOKAAL

BLADEL - Als participatie-
bedrijf van de Kempenge-
meenten is KempenPlus er 
voor alle inwoners van de 
Kempen en daarom zet het 
bedrijf graag letterlijk de 
deuren open. Op zaterdag 
16 juli organiseert Kempen-

Plus een open dag zodat iedereen een kijk-
je achter de schermen kan nemen.

Meer dan alleen groenvoorziening
Ontstaan vanuit de WVK-groep en ISD-de 
Kempen is KempenPlus verantwoordelijk 
voor de begeleiding van inwoners met een af-
stand tot de arbeidsmarkt naar een (nieuwe) 
werkomgeving. In de regio is KempenPlus 
met name bekend van de medewerkers die 
het groen in de gemeenten verzorgen. Maar 
KempenPlus doet zoveel meer. Aan inwo-
ners worden bijstandsuitkeringen verstrekt 

als tijdelijke inkomensvoorziening en status-
houders worden geholpen bij hun inburge-
ring. Er zijn grote productieafdelingen waar 
medewerkers voor allerlei toonaangevende 
bedrijven werkzaamheden verrichten: van 
inpakwerk tot assemblage van hightechpro-
ducten. De diversiteit is enorm.

Van alles te zien en te doen
De medewerkers van KempenPlus laten tij-
dens de open dag vol trots hun werk zien. Er 
is een rondleiding door het gebouw: van het 
werkplein, trainingsruimtes, diverse demon-
straties tot de kamer van de directeur. Voor 
de kinderen is er een fotospeurtocht, trap-
tractor race, ballonnenartiest en een groot 
springkussen. 

Praktische info
De open dag is op 16 juli van 10.00 - 15.00 uur. 
Adres: Raambrug 8, Bladel. Iedereen is welkom.

16 juli open dag KempenPlus

HOOGELOON - Vv 
Hoogeloon wist op 
de laatste speel-
dag van de reguliere 
competitie het perio-
dekampioenschap in 
de wacht te slepen, 
waarmee zij zich had 

verzekerd van een plek in de nacompetitie 
voor promotie naar de tweede klasse. 

In de eerste twee rondes van de nacompeti-
tie werd er overtuigend gewonnen van EVVC 
(0-3) en van grote buur Bladella (0-3). Dankzij 
deze overwinningen mocht Hoogeloon aan-
treden in de finalewedstrijd tegen Avanti ’31 
uit Schijndel.

De finalewedstrijd werd afgelopen zondag 19 
juni gespeeld op het sportpark van DVG uit 
Liempde (neutraal terrein). Deze beslissende 
wedstrijd ontwikkelde zich tot een waanzin-
nige thriller. Beide ploegen waren aan elkaar 
gewaagd en na 90 minuten voetballen stond 
er een 1-1 stand op het scorebord. In de ver-
lenging werd er niet meer gescoord en een 
strafschoppenserie moest beslissing bren-
gen. Uiteindelijk kwam Hoogeloon als win-
naar (12-13) uit de bus, nadat er maar liefst 26 
strafschoppen waren genomen.

Door deze overwinning komt Hoogeloon 1 
vanaf volgend jaar voor het eerst in de 
historie van de club uit in de tweede klasse. 
Een bijzonder knappe prestatie!

Vv Hoogeloon promoveert 
naar de tweede klasse

Robbies feliciteert het vaandelteam 
van V.V. HOOGELOON 

met de promotie naar de 2e klasse

BuitengeWoon trots!BuitengeWoon trots!BuitengeWoon trots!BuitengeWoon trots!BuitengeWoon trots!BuitengeWoon trots!
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
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

#2

1 6 4 3 8
9 3 8 2

4 2 9 5 6
6 7 8 9

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

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

1 2 2 4 6
3 4 8

4 2
1 8 9

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

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

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

3 8 5 8 2
5 9 3 5

1 7 3 1 8

 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
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 25

"Ten people w
ho speak m

ake m
ore noise than ten thousand w

ho are silent."
-- N

apoleon Bonaparte

2 7 4 8 6 1
1 9 2

8 1 3
7 1 2
4 1 7 6

8 5 9
2 4 5

9 8 2
5 7 2 3 1 9

De winnaar van vorige week is: 

Tonnie Heesters 
uit Reusel

met de oplossing: 
‘Plattelandsvrouwen’

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

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
een heerlijke luxe vlaai, 

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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 25

An optim
ist proclaim

s that this is the best of all possible w
orlds, and a

pessim
ist fears that it is true.

4 9
2 6 5
7 1 3

1 2 5 9

2 3 4 6
5 6 4

9 2 7
4 3

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 2

M
aze #20

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers

K
R
A
ZYD
A
D
.C
O
M
/PU
ZZLES

D
oo

lh
of

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

© www.puzzelpro.nl

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

AFRIT
ANALYSE
BACON
BENDE

BLUSSEN
BRAVO
BUFFET

CAUBERG
CLEMENT

COUPE
CRAWL
DWAAS
EISEN

FOSSIEL

GASOLIE
KABELJAUWFILET

KRANT
LACUNE
LADEN
LIMIET

LUCHTZAK

MAJOOR
MEETTECHNIEK

NAALD
OERAL

PLAATSTAAL
PLOMP

PRINTKWALITEIT

RAFFIA
RENET

RIDICUUL
ROTAN

SCHEPPEN
SLAAPPIL

SPIRITUEEL

STOER
TANIG

THORAX
TIPGEVER

TITEL
UITING
WITLOF

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

Cryptofilippine – Thema: De vrouw • Oplossing:  Plattelandsvrouwen • Antwoorden: A: Damesploegen – B: Vrouwen-
vleugel – C: Theetante – D: Geboorte – E: Grootmoeder – F: Borstvoeding – G: Beslaglegging – H: Cupmaat –
I: De doos van Pandora – J: Straatmadelief – K: Met de borst vooruit – L: Mannenvreetster – M: Zustervereniging – 
N: Vrouwenoverschot – O: Nachtzuster – P: Vrouwentongen – Q: Vrouwe Justitia – R: Schijnzwangerschap

 Stuur je puzzeloplossing 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!

Woordzoeker

Op de werfOp de werf



23 24 juni 2022VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

Wij zijn op zoek Wij zijn op zoek 
naar jou!naar jou!

www.oogenlust.com
Monique van Dijk
monique@oogenlust.com
040-2679979

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?

meerdere vacatures in een creatieve

veel afwisseling
flexibele werktijden in overleg
opdrachten door heel Nederland op de
mooiste locaties
gezellige en informele sfeer
familiebedrijf

projectorganisatie

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR:

VACATURES:
projectmedewerkers, op- en
afbouw van events op locatie
magazijnmedewerkers
voorbereider schuurder/
spuiter meubilair en decor

fulltime, parttime
weekendhulpen, oproepkrachten

interesse in events, logistiek en
groenbeleving
fysiek sterk
enthousiaste teamplayers

en schoolverlaters

MEER INFORMATIE?

Hees 4 | Eersel

www.vencomaticgroup.com/nl/werken-bij

Kempisch familiebedrijf zoekt teamspelers! 
Bij Vencomatic Group werken we met 500 collega’s wereldwijd aan een duur zame, 
diervriendelijke pluimveehouderij. Hiervoor worden de nieuwste technieken 
en technologieën toegepast om systemen te ontwikkelen en inzichten over de 
dieren en activiteiten in de stal te verkrijgen. Dit om onze klanten, de pluimvee-
houders, van steeds meer informatie te voorzien zodat ze e� ectiever hun bedrijf 
kunnen runnen. 

Technisch Helpdesk 
Medewerker

Hét aanspreekpunt voor onze dealers 
om ze te ondersteunen en adviseren 
bij technische vraagstukken.

Onze vacatures

Project Leader

Verantwoordelijk voor de begeleiding 
van projecten vanaf de aanvraag tot en 
met de oplevering.

Mechanical Engineer

Op zoek naar een functie waarin jij de 
rol van projectleider naar je toe trekt 
om samen met je team innovatieve 
producten te ontwikkelen?

CNC Verspaner

Zowel ervaren verspaners die mee op 
zoek gaan naar de beste productie-
technieken als mensen die het vak bij 
ons willen leren ontmoeten we graag!

Operators Ponsafdeling

Heb je a�  niteit met plaatwerk en wil je 
werken met moderne machines in een 
digitale omgeving?

Bedrijfsleider Rondeel

Werken als pluimveehouder met veel 
afwisseling, vrijheid en verantwoorde-
lijkheid.

Vencomatic Group zoekt betrokken, gemotiveerde mensen die ons 
team komen versterken. Iets voor jou?  We ontmoeten je graag!

Scan de QR voor een impressie van het werken bij Vencomatic Group

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

“ Ben of ken jij een 

ENTHOUSIASTE AUTOTECHNICUS 
die het leuk lijkt om in een “kempische dorpsgarage” te werken? 
Om alle voorkomende werkzaamheden in een ontspannen sfeer uit te 
voeren? En sta je open voor het volgen van cursussen en workshops? 

Kom dan eens langs voor een vrijblijvend gesprek. 
Wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. 
Ik hoor of zie graag iets van je. 

Eventueel ook per mail of telefoon 
Piet Huijbregts | directi e@garagehuijbregts.nl 
Tel. 0497-641573 
Piet Huijbregts | directi e@garagehuijbregts.nl 

Wij doen 

alles voor 

uw auto.
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iPB Printing BV is een Kempisch familiebedrijf dat zich in ruim 80 jaar tijd 
heeft doorontwikkeld van lokale zuivelhandel tot internationale verpak-
kingsdrukkerij. Vanuit Reusel bedienen we met 65 enthousiaste medewer-
kers onze klanten met flexibele verpakkingen voor bijvoorbeeld koffie en 
in-mould labels (waarvan je er ongetwijfeld thuis in de kast hebt staan). 
We werken voor de grootste merken, van Bavaria tot Coca-Cola en van 
Albert Heijn tot Haribo, vooral in Europa maar ook steeds verder weg. 
Kom jij ons helpen?

Voor meer informatie check onze vacatures op www.iPBprinting.com/vacatures of 
neem contact op met Jurgen Swinkels (tel. 0497-621212 of jswinkels@iPBprinting.com).

• Werken bij (één van de) leukste bedrijven van de Kempen.
• Fijne collega’s.
• Uitdaging en persoonlijke groei.
• Natuurlijk een goed salaris.
• Lekkere koffie.

Wie zijn wij? Wij bieden o.a.

Hoe drink jij je koffie?
Maak een afspraak!

Wij zoeken collega’s:
• Accountmanager
• Verkoop Binnendienst 
• Drukker
• Pitstop - Assistent Drukker
• Medewerker Technische Dienst 
• Operator / Steller

VACATURE 

REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR 
(FULLTIME/PARTTIME)

Jouw dag bij Box Makelaardij 
Wat bieden wij? Allereerst een mooie werkplek op een van de leukste plekken in  
De Kempen.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven  
Register Makelaar-Taxateur.
Je houdt ervan om je eigen werk te organiseren, bent goed in plannen en niet bang 
om in het diepe gegooid te worden. Uiteraard beschik je over een proactieve  
flexibele houding, representatief voorkomen en is het voor ons en voor jezelf een 
groot voordeel als je in De Kempen woont.

Box Makelaardij is een NVM makelaarskantoor dat zich voornamelijk bezig houdt op 
het gebied van verkoop/verhuur activiteiten en taxaties van woningen en  
bedrijfspanden. De diverse werkzaamheden volgen elkaar op waardoor je snel moet 
kunnen schakelen. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is en vraagt om flexibiliteit en 
een secure werkhouding. Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer. 

Wat vragen wij
•  Je beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden en inhoudelijke  

overtuigingskracht;
•  In bezit van een HBO-diploma en ingeschreven bij het NRVT, kamer Wonen en/of 

Bedrijfsmatig Vastgoed;
•  Je hebt kennis van de lokale vastgoedmarkt in De Kempen en je weet  

ontwikkelingen op de woningmarkt te vertalen naar je eigen werk;
• Je bent commercieel, gedreven en resultaatgericht;
• Je bent accuraat en kwaliteitsgericht;
•  Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als 

schriftelijk;
•  Je kunt jezelf prima presenteren en weet jezelf dienstbaar op te stellen aan de 

klant;
• Je hebt overtuigingskracht en weet dit op de juiste momenten te benutten.

Interesse?
Denk je nou: dit is ‘m en wil je het team van  
Box Makelaardij komen versterken? 
Mail dan zo snel mogelijk je gemotiveerde reactie  
met CV en een leuke foto naar stef@boxmakelaardij.nl. 

”Duotank te Waalre ontwerpt, ontwikkelt en produceert tankbier 
systemen waarbij de bierkwaliteit gehandhaafd blijft van de 
brouwerij tot in het glas”

Wij zijn opzoek naar collega’s!
 Vacatures bij DUOTANK

Rebecca ’Kom gezellig werken bij
Duotank in een sfeervolle en
leerzame werkomgeving’

WIL JE NET ALS REBECCA GELUKKIG ZIJN MET JE BAAN?
BEKIJK ALLE VACATURES

www.duotank.com/werken-bij-duotank

WERKEN

              
     BIJ

• Productiemedewerker

• Magazijnmedewerker

• Productieplanner  

• Installatiemonteur tankbier systemen - buitendienst

• Assemblagemonteur

• BBL (Plus) leerplekken 
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Vind je het leuk om met je handen te werken en veel vrijheid te hebben?

Jan van de Ven elektrotechniek is een gerenommeerd bedrijf met een jong dynamisch team 
waarin je alle disciplines van de Elektrische installatietechniek tegen komt. Vanwege 
aanhoudende groei van mooie grote projecten zijn wij nog op zoek naar:

Elektro monteurs
Wat vragen we van je?
• Je hebt minimaal een MBO-niveau 2 door ervaring en/of opleiding
• Je bent betrokken bij de techniek, de klant en het bedrijf
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B (Pre)
• Je bent in het bezit van een VCA-certifi caat of bereid om deze te behalen

Wat verwachten we van je?
• Je doet je best om (samen) mooie projecten te maken en klanten tevreden te stellen
• Je werkt samen met andere (leerling)monteurs en projectleider(s)
• Je hebt een enthousiaste en fl exibele instelling 

Wat bieden wij?
• Een plezierige laagdrempelige werkomgeving
• Een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
• Een mobiele telefoon en in overleg een auto van de zaak
• Een marktconform salaris, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingen en trainingen mogelijk
• De mogelijkheid om door te groeien

Ook zijn wij nog op zoek naar 
Leerling Elektro monteurs
Voor meer informatie over deze baan kijk op de website: www.venelektro.nl

Lijkt een van bovenstaande banen en (werk)omgeving iets die goed bij je past, 
reageer dan direct!
Dit kan per mail naar Info@Venelektro.nl, ter attentie van Gijs Raaijmakers.
Stuur dan wel alvast je C.V. mee.

Natuurlijk mag het ook per brief, deze kun je richten aan:
Jan van de Ven Elektrotechniek BV

T.a.v. Gijs Raaijmakers
Industrieweg 12 | 5531 AD Bladel

WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

Verkoopmedewerker (24-40 uur)
Stuur je CV en motivatiebrief naar: vacature@dehoutwinkelbladel.nl

óf kijk op onze website www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature

 
PERSONEEL GEZOCHT!

Beti Timmerfabriek B.V. is op zoek naar:
• vakantiewerkers

• werkplaats timmerlieden 
• calculator / werkvoorbereider

Heb je interesse, bel of mail naar: 
BETI Timmerfabriek B.V. 

Kennedylaan 18, 5571 KC Bergeijk 
0497-573116 of info@beti.nl
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Interieurverzorg(st)ers m/v

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

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

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

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

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

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

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

MeaMill Fijnmetaal B.V. is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van  
CNC draaien en CNC frezen van handzame, mooie en nauwkeurige producten.
Wil jij komen werken in een geklimatiseerde werkomgeving, met een  
klein gezellig team, waar je eigen initiatief gewaardeerd wordt?

Wij zijn op zoek naar:

- Medewerker bedrijfsbureau/assistent bedrijfsleider
Jij zorgt voor de order-intake, (na-)calculaties, bestellingen, uitbestedingen,  
planning, laden/lossen, voorraadbeheer, maar wilt ook productief zijn in onze 
werkplaats. 

- CNC frezer/steller en (junior) CNC draaier
Jij zorgt voor het gehele traject van zagen, programmeren, stellen, produceren, 
meten en verpakken of wilt dit graag leren.

Wij bieden:
- een goed salaris, naar evenredigheid van vaardigheden
- een gezellige werksfeer in een gezellig team
-  een mooi machinepark van 3-en 4-assig voor het freeswerk, 3- en 6-assig  

voor het draaiwerk

Is jou interesse gewekt om in een fijne omgeving te komen werken, reageer dan 
per app, mail of telefoon.

Otto Dings
MeaMill Fijnmetaal B.V.
Hofstede 19 |5541 SJ Reusel | M 06-53927573 | T 0497-380241 | info@meamill.nl

WIJ 
ZOEKEN 

JOU!
WEEKENDHULP

(M/V/X)

Je zou de ene week op 
zaterdag en de andere week 
op zondag werken en ook in 
de vakantieperiodes plannen 
we je graag in.

Ben je 17+ en op zoek naar 
een goede bijverdienste dan 
ben je bij ons aan het juiste 
adres! 

Stuur je motivatiebrief en je 
persoonlijke gegevens naar 
karin@bergmansoutlet.com 
of geef het af in de winkel.

Kom jij het 
gezellige team 
van Bergmans 
Outlet versterken?



27 24 juni 20224 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES

Beda Keukens staat al 40 jaar voor kwaliteit en maatwerk. Elke keuken 
vervaardigen wij van A tot Z in onze eigen fabriek in Bladel. 

Door de combinatie van industriële precisie en ambachtelijk vakmanschap leveren onze 
40 medewerkers elke dag topkwaliteit. Ook deel uitmaken van deze club? Vanwege de 
toenemende vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

PRODUCTIEMEDEWERKER AFMONTAGE M/V

Wat ga je doen?
• Afmonteren van keukenmeubelen
• Inpakken van keukenonderdelen
• Alle overige voorkomende werkzaamheden op de afdeling

Wie ben je?
• Een gemotiveerde medewerker met oog voor kwaliteit
• Je weet van aanpakken
• Kan goed werken in teamverband

Wat bieden wij je?
• Een gestructureerde werkomgeving met moderne machines en gereedschappen
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 43 vrije dagen
• Salaris in overeenstemming met de functie

Je kunt je sollicitatie met CV per e-mail richten aan:

BEDA keukenfabriek B.V.
T.a.v. de heer B. van Daal
info@bedakeukens.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Beda Keukens staat al ruim 40 jaar voor kwaliteit en maatwerk. 
Elke keuken vervaardigen wij van A tot Z in onze eigen fabriek in Bladel.

Door de combinatie van industriële precisie en ambachtelijk vakmanschap leveren onze 
40 medewerkers elke dag topkwaliteit. Ook deel uitmaken van deze club? Vanwege de toenemende 
vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

PRODUCTIEMEDEWERKER PLAATBEWERKING M/V (32-40 UUR)
Wat ga je doen? • Bedienen CNC gestuurde zaagmachine en automatisch magazijn
  • Alle overige voorkomende werkzaamheden op de afdeling

Wie ben je? • Een gemotiveerde medewerker met oog voor kwaliteit
  • Je weet van aanpakken en kunt georganiseerd werken

Wat bieden wij je? • Een gestructureerde werkomgeving met moderne machines
  • 43 vakantiedagen en vaste werktijden
  • Salaris boven CAO niveau

MEDEWERKER SPUITERIJ M/V (32-40 UUR)
Wat ga je doen? • Afplakken, schuren, lakken en beitsen van keukenonderdelen
  • Alle overige voorkomende werkzaamheden in de spuiterij

Wie ben je? • Een gemotiveerde medewerker met oog voor kwaliteit
  • Je weet van aanpakken en kan goed werken in teamverband

Wat bieden wij je? •  Een gestructureerde werkomgeving in een vernieuwde spuiterij met de 
modernste technieken

  • 43 vakantiedagen en vaste werktijden
  • Salaris boven CAO niveau

Je kunt je sollicitatie richten aan:  BEDA keukenfabriek B.V.
      Handelsweg 2 | 5531AE Bladel
      T.a.v. de heer B. van Daal | bram.vandaal@bedakeukens.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gezocht:   MEEWERKEND VOORMAN 
            PRODUCTIE SUIKERWERK/SNOEPJESFABRIEK
  
Promosweets BV is een snelgroeiende organisatie in de zoetwarenbranche die 
zich op een welbewuste manier bezighoudt met het produceren van dextrose en 
suikervrije snoepjes. 
Daarnaast is er assortiment ontwikkeld voor de groothandel en de retail onder het 
merk Pep-Dex. Maar het meeste wat wij maken zijn promotionele  
snoepjes/pepermuntrolletjes.
Onze sterkste kant is het snel en accuraat leveren van deze promotionele snoepjes.

Wegens drukte in ons bedrijf zijn wij op zoek naar een  
MEEWERKEND VOORMAN PRODUCTIE.
Je bent verantwoordelijk voor de productieafdeling. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat je de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. De opleiding voor deze 
functie zal intern gebeuren. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bijscholing. 
(productkennis, voedselveiligheid, HACCP, managementcursus, heftruckcertificaat)
Je komt te werken in een leuk team dat al veel jaren samen werkt. 

Werkzaamheden:  
Het aanmaken van recepten volgens receptuur.
Controleren van de maatvoering en gewicht van producten.
• Afstellen en onderhouden van machines.
• Aan en afvoer van producten, al dan niet met heftruck.
• Aansturen medewerkers inpakafdeling. 

Wij bieden:
• Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Zoetwaren.
• 36 urige werkweek 1 dag per 2 weken atv.
• Werktijden 7.30 uur – 16.30 uur.

Interesse gewekt?
Neem dan contact op, we maken graag kennis!
Je kunt ons mailen op info@promosweets.nl, of bellen op 0497-385774
PROMOSWEETS BV -  Mastbos 21 -  Bladel

Apotheek Heikant Veldhoven is op zoek naar twee 
enthousiaste apothekersassistenten!

Wie zoeken wij?
Enthousiaste en gediplomeerde apothekersassistenten die een prettige werksfeer belangrijk vinden en zich graag inzetten 
voor het leveren van uitstekende zorg. 

Hier herken jij jezelf in 
• Een flinke dosis ervaring en enthousiasme.
• Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent patiëntgericht.
• Je bent 24 – 36 uur per week beschikbaar
• Een diploma apothekersassistente. 
• Minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan na diplomering.
• Ervaring met MIRA en baxters is een pré.

In deze positie ben jij, samen met het team, verantwoordelijk voor het leveren van uitstekende farmaceutische 
 patiëntenzorg, onderhouden van patiëntcontact en het in stand houden van de goede samenwerking met huisartsen en de 
wijkverpleegkundige. De functie wordt aangevuld met een aantal coördinerende taken gericht op het zelfstandig oplossen 
van knelpunten, het plannen van dagelijkse werkzaamheden en het afstemmen met collega’s. 

Wat bieden wij?
•  Een uitdagende baan als apothekersassistente binnen een gezellig team, waarbij je werkt in de wijk Heikant te Veldhoven. 
•  Een veilige en prettige werksfeer binnen een team dat staat voor het leveren van goede farmaceutische patiëntenzorg.
• Een apotheek die groei en ontwikkeling stimuleert en mogelijk maakt.
• Een salaris conform CAO Openbare Apotheken met ruimte voor onderhandeling.

Over ons
De apotheek is gesitueerd aan een gezellig pleintje in de wijk Heikant in Veldhoven, met onder meer een supermarkt, 
kapper en een broodjeszaak. Er is een bushalte op 1 minuut loopafstand van de apotheek.

Dagelijks staat er een enthousiast team bestaande uit een apotheker, apothekersassistenten en apotheekmedewerkers 
klaar om de klant van dienst te zijn. Met de huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties in Veldhoven én het Maxima 
Medisch Centrum in Veldhoven is er sprake van een uitstekende samenwerking. 

De apotheek beschikt over een bezorgservice, een 24 uurs uitgifteautomaat en een Track & Trace systeem. Er wordt 
 gewerkt met MIRA (CGM) en de apotheek maakt gebruik van Central Filling en levert Medicatierollen (baxters) aan kwets-
bare geneesmiddelgebruikers. Proactief herhaalservice wordt geboden aan gebruikers van chronische medicatie.

Contactgegevens
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Jolien Oosterhof  
via vacature@gdmedical.nl 
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Vloerverwarmingslang en airco, t.e.a.b.
Tel. 0497-360905.

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.

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

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

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.

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.

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).

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

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.

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

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

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

hypotheekkiezen.nl

Planken, lengte x breedte x dikte = 225 x 12 à 13 
x 2,2 = € 2,25. 200 à 225 x 10 x 2,2 = € 1,75. 200 
à 225 x 10 x 1,8 = € 1,25 en 90 à 100 x 10 x 1,8 = 
€ 0,50. Tel. 06-83918582.

Koperen leidingen, 4x2 m en 4x1 m, binnenmaat 
20 mm, één koop, € 50,-. Tel. 06-83918582.

Prima werkende koel-vrieskast, wit, ± 155 x 55 
x 60 cm. € 40,-. Tel. 06-49507923.

4 platte, plastice opbergbakken met deksel, op 
wieltjes, ± 75 x 35 x 17 cm. Tel. 06-49507923.

Kleine pakken paardenhooi, eerste snee, € 5.- 
per stuk. Hooge Mierde, tel. 06-53355802.

Suske en Wiske stripboeken, v.a. nr. 67 t/m 292.
Los te koop. Tel. 0497-388051.

Gigant racefiets, 58 inch, i.z.g.st. recent nieuwe 
ketting, tandwielen, derailleur, remblokjes enz.
Tel. 06-34298491.

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: 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.

GEZOCHT: Gezellige, betrouwbare huis-
houdelijke hulp voor 2 huishoudens in Hulsel. 
Eén huishouden (2 kinderen om de week thuis) 
4 uur per week en andere huishouden (2 jonge 
kinderen) om de week 4 uur. Tel. 06-11266920. 

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

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

M.&M.

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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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

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

Boekenkast
Loft

Metaal 
Zelfmontagerond incl.

spinpoot
Ook ø120 

en ø140

      

ø130
299

ø150
399

Salontafel
Stinn
Set van 3 

369
189

Nobby
Set van 3 of los 

in 3 kleuren; antiek 
ash, zwart, goud.

Set van 3 of los 

p.st. 
vanaf

69

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Stoel
Lois

adoreadoreadoreadoreadoreadore

slechts

89

Draaifauteuil 
Liva
in adore

Draaifauteuil
Liva
in bull

Stoel
Zoë
micro 
leder

Stoel
Zoë
micro 
leder

slechts

99

299
279

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

op=op
199

Jubileum

Deals

Zelfmontage

Stoel
Diana

169
119

BUITENgeWOON

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Stoelen
vanaf
69

Tafel
Sardinië

nu
899

Dressoir
Sardinië

vanaf
949

in bullin bull
349

299

Fauteuil 
Mustang 
cognac

349
189

1599

1399
Buffetkast
Noah, 200cm

Tafel
Mango

vanaf
139

Buffetkast 
Noah
95cm 1049
voor 875
160cm 1399
voor 1199

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

15991599

1399
BuffetkastBuffetkastBuffetkastBuffetkast
Noah, 200cmNoah, 200cmNoah, 200cm

160cm 
voor 1199

Tv-dressoir 
Noah 

145cm 549  469
180cm 649 589

Bijzettafels 
Noah 

mango, div. sets 
per set v.a. 139

Dressoir
Noah 

145cm 799 629
185cm 899 769

Door Harrie Fiers

KEMPEN - Ooit geweten wat met ‘D’n 
Beersen Bak’ werd bedoeld? Waar die term 
vandaan komt? Van een bakvormige pont 
die bij de Mariakapel in Westelbeers werd 
gebruikt om de Beerze over te steken toen 
er nog geen brug was en de beek wat al 
te diep was geworden. Joep Verpaandonk 
en Anny van de Sande, twee natuurgidsen 
van IVN (Instituut Voor Natuureducatie) 
Kempenland West vertellen dit, en nog 
veel meer wetenswaardigheden, tijdens 
een bijna zomerse wandeling. 

Wandeltocht uit twee delen
Eerst wandelen we stroomopwaarts langs 
de Groote Beerze, daarna gaan we verder 
over een deel van de Neterselse heide. De 
start is bij de Mariakapel in Westelbeers. Bij 
het 300(!)-jarig bestaan in 1937 kreeg het 
gebouwtje een stenen toren. Nog steeds be-
staat de band met Onze-Lieve-Vrouw van 
Scherpenheuvel. In vroegere tijden was hier 
een belangrijke plaats van samenkomst, wat 
ook te zien is aan het monument voor Coen-
raad van Valkenburg, commandant van het 
korps Groningse Jagers, die sneuvelde in de 
Tiendaagse veldtocht in 1831. 

De Groote Beerze
De Groote Beerze krijgt zijn naam waar Goor-
loop en het Dalemsstroompje samenvloeien 
en komt bij Halder in De Dommel die op haar 
beurt weer in de Maas stroomt bij Den Bosch. 
Hier, tussen Westelbeers en de Grijze Steen, 
meandert de beek tussen het overdadige 
groen. Dit tracé is al in 2005 opnieuw inge-
richt, als eerste onderdeel van een totale aan-
pak. Nu, in 2022, horen en zien we de grote 
tractoren en vrachtwagens weer rijden. Na 
meer dan 15 jaar stilstand zijn de werkzaam-
heden bij andere delen van de beekloop weer 
begonnen. 

Joep aan het woord
“Aan de Groote Beerze is, net als bij andere 
beken, in de loop van de tijd veel vergraven. 
De mens heeft altijd geprobeerd om de natuur 
naar zijn hand te zetten. De grootste ingreep in 
Brabant is toch wel de enorme ruilverkaveling 
geweest in de jaren ’70. Om de bereikbaarheid 
te vergroten en meer landbouwopbrengst te 
krijgen werden wegen en beken rechtgetrok-
ken. Door de kanalisatie en het aanleggen 

van stuwen zou het water sneller worden af-
gevoerd. Die doelen werden bereikt maar het 
landschap en ook de biotoop is daardoor aan-
zienlijk veranderd. Er werd veel meer nadruk 
gelegd op producten als mais en aardappelen, 
er werd veel meer kunstmest gebruikt. Het 
Beerzedal heeft die operatie redelijk onge-
schonden doorstaan. Gelukkig is het inzicht 
over waterbeheer, het landschap en de biodi-
versiteit sindsdien aanzienlijk veranderd. Het 
is daarom de bedoeling om de Beerze, in fasen 
weliswaar, terug te brengen naar de toestand 
van vóór de ruilverkaveling.”

We wandelen door een oase van groen
De Beerze meandert aan onze linkerhand 
rustig noordwaarts als we stilstaan bij een 
enorme omgevallen spar. Hier is de gevrees-
de letterzetter doende geweest. Die vreet 
zich een weg in de groeilaag onder de schors 
en laat ook nog eens een dodelijke schimmel 
achter. De twee natuurgidsen wijzen mij op 
tal van zaken die ik anders nooit opgemerkt 
zou hebben. Ooit gehoord van de rietsigaar? 
De wilg blijkt een boom te zijn die zich al snel 
laat zien op de arme natte gronden. Die krij-
gen ook al snel te maken met pitrus die aan 
de waterkant, in weilanden en moerassen de 
plantenwereld dreigt te overwoekeren. Om 
dat te voorkomen wordt de grond waar nodig 
afgegraven zodat de meer originele biotoop 
zich kan herstellen. Dat is ook gebeurd als 
we de weg tussen Netersel en Westelbeers 
naderen. Nog even staan we stil en luiste-
ren naar het zingen van de vogels. Zou jij het 
geluid van de zwarte specht en de zwartkop 
herkennen? Annie en Joep wel. En ze weten 
nog veel meer over al die vogels, al die insec-
ten die steeds meer terugkomen nu de plan-
tenwereld zich herstelt.

Anny vertelt verder
“Voor de natuur hier is het belangrijk dat het 
grondwater in de bovenloop van de beken 
hoog blijft. Met deze actie van het Brabants 
Landschap met andere partijen als de ZLTO 
en de provincie wordt dat voortschrijdend 
inzicht in de praktijk gebracht. Dat gaat niet 
gemakkelijk: recreatie, economie en na-
tuurbehoud hebben niet dezelfde belangen 
maar moeten wel samen rond de tafel. Ge-
lukkig gebeurt dat nu meer dan voorheen. 
Wij als natuurliefhebbers zien hoe de natuur 
verandert, zich aanpast. Ik probeer de groe-
pen waarvoor ik mag gidsen te laten zien 

dat de keuze aan de mens is. De natuur past 
zich aan. Maar door de aanpak van de laat-
ste halve eeuw is er veel verloren gegaan. 
Planten, vogels, insecten zijn verdwenen en 
komen niet zomaar terug. Daarvoor moet de 
mens de gelegenheid geven. Ieder mens zou 
moeten weten welke de gevolgen zijn van de 
keuzes die hij of zij maakt.”

Ondertussen zijn we de weg overgestoken
Joep vertelt over de opgravingen in de jaren 
’60 en ’70 naar resten van de jagers en ver-
zamelaars uit de middensteentijd. Pas zo’n 
5500 jaar geleden kwam er hier zwerfland-
bouw waarna op de verlaten akkers de hei-
degronden ontstonden. We staan nu op die 
heide tussen de pijpenstrootjes, gagel, mast-
bossen, mierenhopen en vliegdennen, enkele 
onderdelen van de Neterselse Heide waar-
over de gidsen niet uitgepraat raken. 

Wist u dat pijpenstrootjes gebruikt werden 

om van die lange Goudse pijpen te maken en 
om bijenkorven te fabriceren, dat gagel groeit 
op nattere plekken op de heide en bij bierbe-
reiding wordt gebruikt, dat mastbossen wer-
den aangeplant voor steunbalken in steen-
koolmijnen, dat mierenhopen altijd naar de 
zonkant worden gebouwd en dat vliegden-
nen zo onregelmatig groeien omdat er geen 
dennen of andere bomen in de buurt staan? 

We horen de groene kikkers in de poel
Die zijn vroeg, door het warme voorjaar. Anny 
kan het vertellen niet laten. “Wij kijken in de 
natuur naar wat er groeit maar ook naar wat 
er in de omgeving allemaal aan sporen te zien 
zijn. Die sporen wijzen op wat er komende is. 
Nu zien we dat er veel droogte is in de natuur, 
dat is al een paar jaar gaande. Echt een ge-
volg van de aanstaande klimaatverandering. 
De natuur past zich aan maar die veranderin-
gen kunnen zich tegen de mens keren. En dat 
is toch niet wat we willen....”

Over de Groote Beerze en de 
Neterselse Hei van toen, nu en straks
Met twee natuurgidsen op pad

Joep: “Aan de Groote Beerze is, net als bij andere beken, in de loop van de tijd veel vergraven. De mens heeft altijd 
geprobeerd om de natuur naar zijn hand te zetten. De grootste ingreep in Brabant is toch wel de enorme ruilverkaveling 
geweest in de jaren ’70. Om de bereikbaarheid te vergroten en meer landbouwopbrengst te krijgen werden wegen en 
beken rechtgetrokken. Door de kanalisatie en het aanleggen van stuwen zou het water sneller worden afgevoerd.”

IN DE NATUUR
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Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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

Maandag 27 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 28 juni
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: H.H. Petrus 
en Paulus, Apostelen
Woensdag 29 juni
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 30 juni
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 1 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jaargetijde Fien Hendrikx-Meijs
- Marie van Leeuwen-Vosters

14e Zondag door het Jaar
Zaterdag 2 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Anneke Hoeben-Geboers

Zondag 3 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Ans Goudsmits
- Frans en Hanna Roest (vw. jaargetijde)
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac Janssen en Greet Janssen-Vosters
- Anneke Schellekens-Moergastel
- Sjef van Deursen en 
  Truus van Deursen-van Herk
- Bert van Gerwen (nms. KBO Hulsel)
- Aad Martens

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-

selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Petrusklepel
Een vriend van mij geeft lezingen over het 
klimaat. Hij is geen klimaatdrammer, maar ie-
mand die nuchter kijkt naar de energievoor-
raad die nodig is om onze moderne manier 
van leven gaande te houden. Die gaan we 
niet opwekken op alternatieve wijze. Want 
ook daarvoor (en voor de opslag) is ‘oude’ 
energie nodig. Ik ben geen expert maar als ik 
hem hoor zeggen dat onze energiebehoefte 
linksom of rechtsom omlaag moet, dan klinkt 
dat wel logisch. Economische groei kent zijn 
grenzen. Daar ligt een uitdaging voor onze 
leiders. Om het eerlijke verhaal te vertellen. 
Maar ook voor de kerk. Er is geen godsdienst 
die zoveel mensen geïnspireerd heeft tot 
vrijwillige eenvoud als het christendom, met 
behoud van levensgeluk. Jezus zelf leefde 
eenvoudig. Wie zijn geluk minder materieel 
kan voeden, gaat op zoek naar andersoortig 
geluk (sociaal, spiritueel, artistiek enz.). Al die 
dingen kunnen ons hart voor een deel vullen. 
Maar het héle hart vullen, kan alleen Degene 
die ons een hart gegeven heeft: De Schepper 
en Vader van allen. 

Pastoor Schilder

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 
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Heilige Cyrillus van Alexandrië
Maandag 27 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Heilige Ireneüs
Dinsdag 28 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH Petrus en Paulus, 
apostelen
Woensdag 29 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Eerste martelaren van 
de kerk van Rome
Donderdag 30 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt, 
                 Gebedsdienst

Vrijdag 1 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk, plechtige Eucharistie 
                  (m.m.v. Klankbord)
20.00 uur: Hapert, Den Tref, vrijwilligersavond

Feestweekend Petrus Paulus
Zaterdag 2 juli
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. gemengd koor)

Zondag 3 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. dameskoor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 2 en 3 juli)
Bladel zaterdag:
- Nel Buijtels ( jrgt  f)
- Alda van de Put-Luyten

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Cor Vosters-Cornelis (nms. parochie)

Casteren:
- Wim Peters
- Henricus en Cato van de Ven-
  van de Wijdeven en Harrie en Thea

Hapert:
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ciska, Rika en Ans

Hoogeloon:
- Frans Wouters
- Tiny Kanters-de Koning

Mededelingen:
-  Vrijdag 24 juni is het Feest van het H. Hart 

van Jezus.
-  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.

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 26 juni: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven
Zondag 3 juli: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven
Zondag 10 juli: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, livestream vanuit Eersel

- 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 26 juni: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder
Zondag 3 juli: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Zondag 10 juli: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

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

DANKBETUIGING

Op 1 juni is overleden

Frieda Paridaans-Kamp
weduwe van

Harrie Paridaans (✝ 1998)

Wij hadden ons geen mooier en warmer afscheid kunnen wensen.
Woorden van medeleven en troost, kaartjes en bloemen en 

uw aanwezigheid bij de kerkdienst hebben ons erg goed gedaan.

Nog een speciaal dankwoordje voor personeel van huisje 52/46 van het Gebint 
in Eersel, waar Frieda de laatste jaren heeft gewoond.

Mieke en Piet, Marleen en Sjef, Riek en Jan, Mien, Marianne, Hein en Angeli
en alle klein- en achterkleinkinderen.

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

ESBEEK - Niet alleen in het dagelijkse leven, 
maar ook bij het laatste afscheid van een dier-
bare zoeken mensen bewust naar duurzame 
keuzes. Steeds meer mensen erkennen dat 
dit noodzakelijk is om de aarde leefbaar te 
houden, en dat geldt ook voor een uitvaart. 

Natuurbegraven draagt daar aan bij, maar u 
kunt nog veel meer doen. Wat? Natuurbe-
graafplaats de Utrecht uit Esbeek laat dat 
zondag 3 juli zien, tezamen met 2 uitvaar-
tondernemingen, die deskundig zijn op dit 

gebied. Op zondag 3 juli hebben we een in-
spiratiepad uitgezet op ons terrein. Terwijl u 
door de verschillende landschapstypen op 
de begraafplaats loopt, krijgt u op een vijftal 
plekken informatie over groen begraven. Dat 
doen we samen met twee uitvaartonderne-
mers: Natuurlijk Afscheid uit Nuland, gespe-
cialiseerd in duurzame uitvaarten en Van der 
Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding uit Hil-
varenbeek/Tilburg. 

We laten onder meer zien wat de mogelijkhe-
den zijn om het te begraven lichaam op een 
natuurlijke manier op te baren, wat er aan 
kisten, manden en wades beschikbaar is en 
wat voor fraaie grafstukken je kunt maken met 
seizoensbloemen van hier. Een viltmaker en 
een kistenmaker tonen hun ambacht. Ook de 
schaapsherder, die onze hei op orde houdt, is 
aanwezig met zijn kudde. We delven een graf, 
zodat u dat van dichtbij kunt bekijken. Verder 
is informatie beschikbaar over duurzame cate-
ring bij de uitvaart, over de biologische bloe-
men uit onze pluktuin en over de herinnerings-
bomen die we sinds kort zelf opkweken. 

U bent op zondag 3 juli vanaf 11.00 uur van 
harte welkom om de route te lopen. Om 14.00 
uur start er een rondleiding onder leiding van 
een gids. Mensen die minder goed ter been 
zijn, vervoeren we met een elektrokar.

Zondag 3 juli inspiratieroute Groen Afscheid

Maandag:  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:          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: inloop Welzijn de Kempen
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

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 27 JUNI T/M VRIJDAG 1 JULI

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 3 juli om 10.00 uur. Intentie: Jo en 
  Jac Broeckx-Vissers en kleinzoon Mark
- 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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DE LAAT 
BETAALT MEE!
U betaalt

GÉÉN
BTW

Van dit 

voordeel
moet u zeker 

profi teren
!!

BTW
KORTING

Het gemak van alles onder één dak 
bij De Laat Slaapexpert
Kom bij ons langs voor jouw compleet ingerichte slaapkamer. Naast de ruime 
keuze in slaapsystemen van verschillende merken bieden wij een groot assorti-
ment aan in kwaliteitstextiel.  Bovendien kan je bij ons terecht voor kledingkasten, 
nachtkastjes, dekbedden en hoofdkussens. De service en deskundigheid van De 
Laat Slaapexpert reikt tot aan jouw slaapkamer. 

ACTIEPERIODE 7 JUNI T/M 2 JULI 2022

* vraag naar de voorwaarden

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

*


