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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - In 1987 werd ‘Ut Dierenwaaike’ 
in Hapert geopend, een plek waar een paar 
geitjes, een schaap en wat kippen liepen. 
In de jaren daarna groeide het waaike en 
kwamen er steeds meer dieren bij, waar-
onder een bokkige ezel. Frans Luijten trad 
precies twintig jaar geleden toe tot de 
groep vrijwilligers en afgelopen week nam 
hij afscheid als coördinator. Tijd voor de 
volgende generatie, vindt Frans.

Ons kent ons
Hij was 57 ½  jaar toen Philips vond dat ze, na 
een reorganisatie, zonder Frans verder kon-
den gaan. “Dat is nu twintig jaar geleden”, blikt 
Frans terug. “Het was wel even schrikken hoor 
want ik had er lang gewerkt. In die tijd had je 
met 57 ½ jaar geen sollicitatieplicht meer en 
vanwege de afvloeiingsregeling hoefde ik niet 
héél naarstig op zoek naar ander werk. Maar 

toch, thuis zitten, dat was ook zo wat, dat zag 
ik niet zitten. In Ut Dierenwaaike waren altijd al 
mensen van Dalem actief en ‘ons kent ons’ dus 
al snel kwam de vraag bij mij of ik vrijwilliger 
wilde worden. Als zoon van een boer had ik 
wel wat met dieren, dus besloot ik het te doen. 
Geen dag spijt van gehad.”

Meer vragen dan je nodig hebt
Toen Frans begon stonden er alleen twee 
gammele hokjes waar de dieren hun nacht-
verblijf in hadden. “Ik zag het al snel als mijn 
taak om daar nettere en grotere hokken voor 
in de plaats te krijgen”, vertelt Frans. “Ik zette 
hoog in want ik wist van te voren al dat ik toch 
niet zou krijgen wat ik wilde. Als ik een beetje 
toegaf, kwam het goed. Ik had goede contac-
ten op het gemeentehuis én ik nam ze werk 
uit handen. Als wij de dieren niet zouden ver-
zorgen, moesten de ambtenaren het doen. 
Voor dat argument waren ze altijd wel ge-
voelig.” Hij lacht bij de herinnering. “Ik hoefde 
maar te dreigen met stoppen of de geldkraan 
ging weer open. 

lees verder op pagina 3

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
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
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Internationalisering 
en onderwijs gaan 
hand in hand

27

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

Beekdal Groote Beerze; 
Kennis en kunde gedeeld 
voor betere natuur

7
16 juli 1e offi  ciële 
atletiekwedstrijd op 
nieuwe kunststofb aan

5
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

16-17

(advertentie)

Beste inwoners van Hapert en andere Kempendorpen,

U hebt massaal met ca. 1400 stemmen (!!) onze petitie getekend tegen het voornemen 
van de gemeentes Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, om op het KBP vlakbij 
woningen en een natuurgebied in Hapert een grote milieustraat te gaan vestigen. 

Alle politieke partijen in de drie gemeentes zijn van deze score op de hoogte gebracht 
en wij hebben de bezwaren van de ondertekenaars uitvoerig met alle raadsleden in 
de drie gemeentes gedeeld. Naar aanleiding daarvan zijn bij een aantal partijen 
bedenkingen gerezen tegen dit voornemen en hoewel wij hopen dat zij tijdig nog tot 
inzicht komen, zijn wij niet gerust op een goede afloop. 

Dit ongeruste gevoel wordt in belangrijke mate versterkt door het feit dat relevante 
documenten, die ten grondslag liggen aan de keuze voor deze locatie op het KBP nog 
steeds niet door de gemeente Bladel worden verstrekt. 

Een meermaals beloofde omgevingsdialoog samen met alle betrokkenen lijkt nu 
beperkt te worden tot enkele straten. De gemeente Bladel wil namelijk bij de meest 
nabij gelegen omwonenden een huis aan huis bezoek gaan houden. Dit is geen dialoog 
te noemen. Wij zien dit als intimiderend en een poging om ons massale verzet te breken. 

Op maandag 11 juli, van 18.30 tot 20.00 uur, is de gemeente in een blauw/groene caravan 
aanwezig op het parkeerterrein bij de Subway om vragen te beantwoorden. Wij roepen 
iedereen die tegen vestiging van een milieustraat op het KBP is op, om op 11 juli op dit 
specifieke tijdstip massaal aanwezig te zijn om wederom zijn/haar ongenoegen te uiten 
over dit zwaar bekritiseerde voorstel. 

KOM OP MAANDAG 11 JULI OM 18.30 UUR ALLEMAAL 
NAAR HET PARKEERTERREIN BIJ DE SUBWAY 

EN LAAT U HOREN!! SAMEN STAAN WE STERKER!!

Vereniging DNWHapert

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

OPROEPOPROEP

Open
Huis

De Kleine Lend 6 Reusel

11 juli 19.00-21.00 uur
16 juli 11.00-13.00 uur

Toen Frans begon stonden er alleen twee gammele hokjes waar de dieren hun nachtverblijf in hadden. “Ik zag het al 
snel als mijn taak om daar nettere en grotere hokken voor in de plaats te krijgen.”

Ut Dierenwaaike in Hapert neemt 
afscheid van coördinator
Frans Luijten laat dieren goed verzorgd achter
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22 Pinksterdaa
mm. 6 junn opee

van 10:00 tot 17:00 uur

Flinke Kortingen Op 
Uitlopend Assortiment Op Alle Binnenpotterie

Summer 25% 
korting

Sale

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

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Let op: in juli & augustus 
geen koopavond

VerbouwingsopruimingKEMPENLAND

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

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

In het najaar van 2019 hebben we met onze 
vereniging, Natuur- en (weide) vogelver-
eniging Reusel-De Mierden, bij de sport-
parken van Hulsel en Reusel nestkastjes 
opgehangen voor de spreeuwen en mezen. 
Op deze manier proberen we de emelten 
en de eikenprocessierups op natuurlijke 
wijze te bestrijden. 

Afgelopen winter hebben we nog eens 100 
nestkastjes gemaakt voor de sportparken 
van Hooge en Lage Mierde en in het voor-
jaar hebben we deze opgehangen. Bij deze 
sportparken hebben we ze lager gehangen 
dan in Hulsel en Reusel en dit hebben we 
vooral gedaan in eigenbelang. Als we ze zo 
hoog hangen, zoals in Hulsel en Reusel, moe-
ten we altijd klimmen en dus ook een ladder 
meenemen. 

Omdat de controles uit worden gevoerd door 
een groep vrijwilligers, die bijna allemaal de 
leeftijd van 65+ hebben, is dit toch wel zwaar. 
We waren benieuwd of dat invloed had op 
de resultaten en dat is dus niet het geval. 
De resultaten waren bijzonder goed, daarom 
hebben we besloten om de nestkastjes op 
de sportparken van Hulsel en Reusel in het 
najaar ook lager te hangen. Alle nestkastjes 
worden in het voorjaar 3 keer gecontroleerd 
en in het najaar schoongemaakt, indien nodig 
gerepareerd of ze worden verhangen als de 
locatie niet goed blijkt te zijn. Alle nestkastjes 
hebben een nummer, dit is voor de registratie. 
Al deze gegevens worden opgeslagen in een 
landelijke database van SOVON. De naam 
SOVON staat voor Samenwerkende Organi-
saties Vogel Onderzoek Nederland. Bij onze 
verenging worden deze gegevens ook gere-
gistreerd, zodat we in de toekomst de resulta-
ten kunnen vergelijken. Deze resultaten wor-
den in het jaarverslag van onze vereniging 
gepubliceerd en zijn ze voor iedereen te zien.

Nog een mooie bijkomstigheid is dat we langs 
het Natuurpad De Hoevenhei in Reusel, bij 
veel mensen beter bekend als het Rolstoelpad, 
ook nog 20 nestkastjes op hebben gehangen. 
Deze hebben verschillen afmetingen omdat 
ze voor verschillende soorten zijn, o.a. kool-
mees, pimpelmees, gekraagde roodstaart en 
de boomkruiper. Dit was al laat in het voorjaar 
toen het broedseizoen al aan de gang was. Op 
11 mei hebben we ze gecontroleerd en van de 
20 nestkastjes waren er 16 bezet. Bij de vol-
gende controles bleek dat de jongen bijna al-
lemaal uit waren gevlogen, degene die er nog 
in zaten waren ook bijna zover. 

Ook deze resultaten worden allemaal gere-
gistreerd. Bij onze vereniging hebben we veel 
hobbyfotografen, welke veel foto’s van de 
natuur maken. Een aantal van deze foto’s zijn 
te zien in onze maandelijkse nieuwsbrieven, 
welke op onze website staan.  

www.weidevogelvereniging.nl

Goede resultaten door hangen 
van nestkastjes op sportparken

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

Niet afgehaalde prijzen 
van loterij Bladel Beach

BLADEL - Na een zeer geslaagd beachvolleybalweekend is het voor de organisatie 
van Bladel Beach weer tijd geworden om vooruit te kijken naar de volgende editie. 

Echter hebben wij nog de uitslag van de loterij met jullie te delen. Vele prijzen zijn al afge-
haald tijdens de uitreiking, echter zijn er 4 prijzen overgebleven. De winnende cijfers die 
nog niet afgehaald zijn, zijn als volgt: 0355, 0218, 0059 en 0260. Mocht u in het bezit zijn 
van één van de winnende loterijtickets, kunt u contact opnemen met beach@vcbladel.nl 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de 26ste editie weer een 
groot succes was, en op naar editie 27. Noteer 15 t/m 18 juni 2023 alvast in jullie agenda’s.
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Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZATERDAG  16 JULI

VIKORN 
MEERGRANEN BROOD

Vikorn is een bron van vezels (darmfunctie), 
ijzer (zuurstoftransport),  vitamine B1 (gezonde 
hartfunctie), B2 (gezond zenuwstelsel, gezond 

haar), B12 (gezond bloed en zenuwstelsel), 
vitamine C (ondersteund immuunsysteem) en 
lactosevrij voor mensen met koemelkallergie.   

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!

BEZORGERS GEZOCHT VOOR 
REUSEL - HOOGELOON - VESSEM

De afgelopen weken hebben zich al veel bezorgers aangemeld. We hebben nog plaats 
voor een aantal bezorgers. De bezorging is zonder de gesealde folderpakketten! De start 
is vanaf 1 september. Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens en daarom 
verwelkomen wij ook graag oudere bezorgers. Je ontvangt voor de krant een aantrekkelijke 
vaste wijkvergoeding. De volgende wijken zijn nog vrij:

 • Reusel - omgeving Mierdseweg
 • Vessem omgeving Putterstraat - Groenewoud
 • Hoogeloon omgeving de Hoef en Ten Eiken

Heb je interesse, ook als je op de wachtlijst wilt komen staan, 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. 

Kijk voor meer informatie 
op pagina 25 van deze krant.

in 
samen

werking 
met

Wij organiseren van 25 t/m 29 juli, 1 t/m 5 augustus 
en 8 t/m 12 augustus leuke activiteiten voor 

kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
Alle kinderen zijn welkom. 

De kinderen komen dan 5 dagen van 10.00 tot 
15.00 uur dus niet overnachten. Tijdens deze 

dagen leren de kinderen spelenderwijs heel veel 
over pony’s en ezels.

Er zijn nog plekjes beschikbaar, maar wacht niet te 
lang, want vol is vol.

Deze activiteiten worden georganiseerd op onze locatie aan de 
Achterste Heikant 4 in Reusel.

Bij coaching Bianca kun je ook terecht voor individuele begeleiding, 
kinderfeestjes, ezelwandelingen en nog veel meer.

Neem een kijkje op de website www.coachingbianca.nl of bel 06-19881640.

Niet dat het geld onze kant op klotste maar 
we kregen nette hokken en voldoende ma-
terialen. Het duurde een jaar of 6, 7 maar nu 
staat het er nog steeds.” 

Geen vers brood geven
Een deel van de hokken is gefinancierd na 
een sponsorloop van basisschool Het Palet. 
“Dat vond ik echt mooi. Heel veel kinderen 
genieten dagelijks van de diertjes, van kleins 
af aan komen ze met opa en oma naar de 
beestjes om ze te voeren. Belangrijk voor kin-
deren om op te groeien met dieren.” 

Vrijwilliger Bert wil graag iets aanvullen: 
“Beesten kunnen ook doodgaan door ver-
keerd voer. Van ons krijgen ze brokken waar 
alles inzit wat ze nodig hebben. De mensen 
die de diertjes komen voeren, doen dat niet 
altijd goed. Beter geen vers brood want dat is 
voor herkauwers niet goed. Als het eenmaal 

in de maag zit wordt het een deegklomp 
waarvan de maag kan ontploff en. Gedroogd 
brood is prima.” Hij scrollt even door de foto’s 
op zijn telefoon: “Ik hoef niet uit te leggen dat 
garnalen, brooddeeg, citrusfruit en tuinafval 
geen geschikt dierenvoer is, toch?” En toch 
gebeurt het dat mensen het over het hek 
kieperen. Bert: “Mijn oproep: niet doen! Ze 
komen niks te kort. Mocht je een paar kool-
bladeren over hebben, prima om dat te geven 
maar al het andere, liever niet.” 

Voeren, schoonmaken, controleren
Frans ging de afgelopen jaren bijna dagelijks 
even naar de beestjes van Ut Dierenwaaike. 
“Niet altijd om te werken maar ik wilde ze ei-
genlijk wel elke dag even zien. Soms gaat het 
mis, dan gaan er dieren dood en dat is altijd 
vervelend. Door blauwalg zijn we vorig jaar 
nogal wat eenden kwijtgeraakt maar gelukkig 
komen er altijd weer nieuwe beestje bij.” 

Frans nam al snel de taak van coördinator op 

zich en zorgde ervoor dat iedere taak dage-
lijks werd uitgevoerd. “Voeren, schoonmaken 
en de beesten controleren”, dat zijn de voor-
naamste bezigheden van de vrijwilligers. 

“De diertjes moeten er netjes bij kunnen 
lopen, ze moeten gezond blijven en op tijd 
eten hebben. Als er een dier ziek is en ge-
vangen moet worden om naar de veearts te 
gaan, dan bel ik Bert, die kan ze vangen als 
geen ander. Zo heeft iedereen zijn speciali-
teit.”

Droog brood met brokken
Na twintig jaar vond Frans het tijd om te stop-
pen als coördinator. “Helemaal stoppen doe 
ik niet hoor, ik vind het veel te leuk maar de 
regelzaken mag iemand anders gaan doen.” 

Om zijn afscheid feestelijk te laten verlopen, 
kwam burgemeester Bosma langs om enkele 
lovende woorden te spreken. Hij liet zich graag 
rondleiden langs de dieren, voerde ze op aan-

wijzingen van Frans en overhandigde hem een 
mooi bloemstuk en erkentelijkheid namens de 
gemeente. Uit handen van zijn collega-vrijwil-
ligers van de Wisselstroom en de kindjes van 
Kinderopvang Buitengewoon ontving Frans 
mooie tekeningen. Met het team van vrijwilli-
gers stond een gezellig etentje op de planning. 
Vast geen droog brood met brokken.

Oproep
Heb je zin om een paar uur per week vrijwilli-
gerswerk te doen bij Ut Dierenwaaike? Meld 
je dan via het Vrijwilligersbureau van de ge-
meente op telefoonnummer 06-21703692. 
Vrijwilligersondersteuner Yvette Prummel 
kan je precies vertellen wat je taken zijn of 
je doorverwijzen naar de nieuwe coördinator. 

Via Facebook kun je ook in contact komen 
met de vrijwilligers of je kunt een mailtje 
sturen naar utdierenwaaike@outlook.com. 

Je hulp is meer dan welkom!
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Jubileum deals
Parasol

vanaf
299

Loungeset

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

van 130 tot 250cm 
130cm 269 199 
150cm 295 219
180cm 319 239

van 130 tot 250cm 

Teak tuinbank
Hendrik 
Teak tuinbank
Hendrik 269

199

Loungeset
Ontario

lichtgrijs of antracietlichtgrijs of antracietlichtgrijs of antracietlichtgrijs of antracietlichtgrijs of antraciet

1395
999

vanaf
499

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Parasol
Challenger

3,5x2,6m|4x3m|
3x3m|ø3,5m

Schaduw-
doeken

div. kleuren 
modellen en 

maten

NIEUW!

Tafel
Admiral

224x104cm

Stoel
Darwin 

div. kleuren

Stoel

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Darwin Darwin 
div. kleuren

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Stoel
Darwin 

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Stoel
Darwin Darwin 

Tafel

224x104cm
Admiral

224x104cm

Tafel
Admiral

224x104cm

Jubileum
deal

749

Jubileum
deal

299

GRATISGRATIS 
90KG VOET 90KG VOET 

B-keus 

Hoekbank
Aruba 

Hoekbank
Sandigo 

2199
1649

div. kleuren

HoekbankHoekbank
2699

1999

1199
849

Fauteuil met voetstuk 
Casablanca

lichtgrijs of antraciet

Bankje 
Casablanca

Fauteuil met voetstuk 

lichtgrijs of antraciet 649
489Tafel

Arezzo 
160x90cm 

+ 
4 stapelstoelen 

Arezzo

160x90cm 

4 stapelstoelen 

319319

Arezzo 
160x90cm 

Jubileum
deal

749

De verkoop van 
de woningen in 
het plan de Groe-
ne Aders in Dui-
zel is van start 
gegaan. Reuvers 
Ontwikkeling & 

Bouw gaat hier 58 woningen bouwen. WSZ 
geeft hier 14 sociale huurwoningen uit en 
biedt ook nog 14 sociale koopwoningen 
aan. Deze woningen worden met Koop-
Garant aangeboden. Hierdoor krijgen ook 
starters een kans op de woningmarkt. 

Reuvers brengt in het plan 30 woningen 
in de verkoop. Het gaat om vrijstaande wo-
ningen en twee-onder-een-kapwoningen, 
waarvan een aantal levensloopbestendig en 
rij- en hoekwoningen. De Groene Aders biedt 
zo een brede mix aan woningen. Met de 14 
koopwoningen met een KoopGarantregeling 
van WSZ kunnen onder andere starters een 

woning goedkoper aanschaffen. Ze hebben 
hierdoor een lagere hypotheek nodig, waar-
door er ook lagere maandlasten zijn. De wo-
ning wordt na afloop altijd weer teruggekocht 
door WSZ. Zo blijft een woning betaalbaar 
ook voor kopers die daarna komen. Hierdoor 
komen er meer woningen in Duizel beschik-
baar voor mensen die minder te besteden 
hebben.

Heb je interesse in een koopwoning? Kijk 
voor de 30 koopwoningen op degroeneaders.
nl of voor de KoopGarantwoningen op wsz.nl. 
Inschrijven voor de 30 koopwoningen was tot 
vorige week maandag 4 juli. De inschrijfter-
mijn van de KoopGarantwoningen loopt tot 
vrijdag 15 juli. 

De verwachting is dat de huurwoningen 4e 
kwartaal 2023 in de verhuur gaan. Meld je 
aan voor de nieuwsbrief van WSZ. Zo blijf je 
op de hoogte.

Verkoop woningen Duizel van start

Stichting Duofietsen Bladel 
zoekt vrijwilligers en gasten

BLADEL - Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we in augustus starten met het fietsen 
op onze duofietsen. Daarvoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers die elke week of 
om de veertien dagen met onze gasten een dagdeel samen willen fietsen.

Ook als u maar een keer per maand mee wil fietsen bent u van harte welkom. U kunt u 
aanmelden via onze website: www.duofietsenbladel.nl.

Wij zijn ook op zoek naar gasten. Als u niet meer in staat bent om zelfstandig te fietsen, 
maar graag geniet van een fietstocht samen met een vrijwilliger, meld u zich dan aan via 
de website. Heeft u nog verder vragen, bel dan naar Jan Evers, tel. 06-57047609.

Om het verenigingsleven na corona te on-
dersteunen, besloot het college om extra 
geld beschikbaar te stellen voor de aan-
jaagsubsidie. Ook werden een aantal voor-
waarden tijdelijk versoepeld, waardoor 
meer initiatieven in aanmerking komen 
voor een bijdrage. 

Waar komt de subsidie terecht?
Diverse verenigingen hebben gebruik ge-
maakt van de aanjaagsubsidie. In totaal zijn 
19 aanvragen in behandeling genomen, waar-
van er 3 zijn afgewezen. De rest is (gedeelte-
lijk) toegekend. In totaal is voor € 37.117,99 aan 
aanjaagsubsidie toegekend!

-  Zo zijn er bijdrages voor het opstarten van 

een Kangoeroeclub bij korfbalvereniging 
Rosolo en ledenwerfacties bij TC ’t Wisselt. 

-  Music to Move en Muziekvereniging Con-
cordia organiseren beiden een concert. 
Muziekverenigingen hebben zwaar te lijden 
gehad onder corona. Positief dat er weer 
initiatieven worden genomen om (muzikale) 
activiteiten te organiseren! 

-  Ook stichting Mooj ontving een bijdrage 
voor hun plan om Meer Muziek in de Klas 
aan te bieden. 

-  Stichting Gildehuis Lage Mierde brengt 
haar vereniging onder de aandacht door de 
organisatie van een open dag. 

-  Voor de jeugd komt er een graffitiworkshop 
en kan er weer volop op een nieuw spring-
kussen gesprongen worden. 

-  Voor (eenzame) ouderen is er geld beschik-
baar voor de Kookclub van de KBO in Lage 
Mierde. 

Sommige aanvragen werden (deels) afgewe-
zen, vanwege een gebrek aan onderbouwing. 
Alle aanvragers zijn geïnformeerd. 

Het is fijn dat er met succes zoveel gebruik is 
gemaakt. We zijn trots op alle mooie activitei-
ten en wensen de uitvoerders veel succes en 
plezier met de uitvoering!

Samen Doen
De aanjaagsubsidie is bij uitstek een manier 
om Samen Doen tot uiting te laten komen. 
Initiatieven vanuit de samenleving worden 
zo namelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. De 
adviescommissie subsidies beoordeelt alle 
aanvragen en adviseert het college. De com-
missie bestaat uit inwoners van de verschil-
lende kernen.

Aanjaagsubsidie toegekend 
aan mooie initiatieven

www.pc55.nl goed om te weten
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 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

Draag bij om mensen in beweging 
te krijgen en ontvang een bijdrage
14 juni organiseerde Stichting Kempen in beweging 
het eerst Webinar passend in de uitvoering van 
van het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. De 
beoordeling van de drie algemene thema’s is 
zondermeer ‘goed’ te noemen. Dit is het begin 
van kennisdeling en informatie vertrekken 
voor alle sport- en beweegaanbieders in de 
Kempen. Het doel is uiteindelijk om meer men-
sen in de gemeenten Bergeijk, Eersel Bladel 
en Reusel-De Mierden in beweging te krijgen. 

Kempeninbeweging.nl
Steeds meer sport- en beweegaanbieders vinden 
de weg naar de website kempeninbeweging.nl. 
Elke sportclub, fysiopraktijk, sportschool, wandel- 
of fietsclub of andere beweegaanbieder kan het aan-
bod op de website vermelden. Daarmee wordt de website 
straks hèt centrale punt waar je als inwoner alles kunt vinden op het gebied van sport en 
bewegen in de Kempen. 

Gratis Promotie
Het aanbod dat op de website staat wordt straks ook actief gepromoot op de verschillende 
pagina’s van kempeninbeweging op Facebook, Instagram en LinkedIn. Een extra reden om je 
sport en beweegaanbod aan te melden op de website. 

Nog meer kennis delen op 5 november
In de ambities die geformuleerd zijn in het Kempisch sportakkoord staat meerdere malen 
vermeld dat er behoefte is aan meer kennis voor trainers, bestuurders of vrijwilligers van 
verenigingen of organisaties. Met de organisatie van webinars krijgt dit inhoud. Maar er komt 
ook een  kennisevenement. Noteer 5 november alvast in je agenda. 

Bijdrage voor je club
Als je het sportakkoord leest en denkt dat je met een nieuw initiatief ook een bijdrage gaat 
leveren aan de ambities, vraag dan een financiële bijdrage aan. Mooie voorbeelden hiervan 
zijn de in juni georganiseerde voetbalpromotiedag voor mensen met een beperking. Deze sa-
menwerking door Bladella, RKVV Bergeijk en Dosko zorgden voor een hele leuke dag.  Zo ook  
de  aangelegde beachvolleybalvelden in Bladel en Vessem die voor iedereen beschikbaar zijn. 

www.kempeninbeweging.nl

Tel. 0497 382574
deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel

Markt 4, Hapert

De mooiste keukens, 
inbouwkasten, 
badkamermeubilair, 
schuifwanden en 
kantoorinrichting.

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

REUSEL - Zaterdag 16 juli is 
het dan eindelijk zover. Na 
een jarenlange voorberei-
ding en het nodige opont-
houd bij de aanleg kan nu 
dan eindelijk de eerste of-
ficiële atletiekwedstrijd op 
de nieuwe kunststofbaan 

bij AVR’69 georganiseerd worden.

De vierde en laatste Athletics Champs com-
petitiewedstrijd van het seizoen voor pupillen 
staat op deze dag op het programma. Zo’n 
200 pupillen uit de hele Kempen gaan strij-
den om een zo goed mogelijk teamresultaat 
met als doel om een plaats in de Brabantse 
finale, later dit jaar, veilig te stellen. We reke-
nen bij deze thuiswedstrijd op een grote deel-
name van onze eigen pupillen.

Bij de Athletics Champs werken de kinderen 
in teams, bestaande uit pupillen van dezelfde 
leeftijd, en met een begeleider en assistent 
jury van de eigen vereniging verschillende 
onderdelen af, zoals hoogspringen, horden 
lopen, stoten, vortex werpen, hurkhoogs-
pringen, slingeren, enz. De wedstrijd begint 
met een estafettewedstrijd en het laatste 
onderdeel is meters maken. Hierbij proberen 
de jongste pupillen in 4 minuten tijd zoveel 
mogelijk meters te lopen. De oudere pupillen 
doen hetzelfde maar die lopen 6 minuten. 
Voor elk onderdeel krijgt de pupil punten. 
Het team met het hoogste puntentotaal wint 
uiteindelijk de wedstrijd. De wedstrijd begint 
om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. 
Supporters zijn van harte welkom!

Loterij Stichting Leergeld Veldhoven 
& De Kempen
Sporten, zoals atletiek, zwemlessen of mu-
zieklessen volgen. Een nieuwe fiets en laptop 
en telefoon voor school... Voor de meeste kin-

deren is dit vanzelfsprekend, maar voor een 
groot aantal kinderen ook niet. Omdat er thuis 
niet genoeg geld voor is. En dat aantal is alleen 
maar gestegen, sinds de coronacrisis en de 
huidige hoge (energie)prijzen, brengen helaas 
nog meer gezinnen in de problemen. Gelukkig 
kan Stichting Leergeld Veldhoven & De Kem-
pen helpen. Ze zetten zich volledig in voor het 
doel ‘alle kinderen moeten mee kunnen doen’, 
ook al is daar thuis het geld niet voor.

Om te laten weten wat de stichting voor 
gezinnen kan betekenen, stonden vrijwilli-
gers met een kraam op de Pinkstermarkt in 
Reusel. Om mensen te trekken werd die dag 
een loterij gehouden, waarvoor de lokale on-
dernemers ruimhartig prijzen hadden gedo-
neerd. Echter, door het enorm slechte weer 
moest de kraam noodgedwongen vroegtij-
dig afgebroken worden, waardoor een groot 
aantal prijzen niet meer kon worden verloot. 
Omdat AVR’69 het ook heel belangrijk vindt 
dat alle kinderen kunnen blijven sporten, 
willen zij Leergeld Veldhoven & De Kempen 
alsnog de mogelijkheid bieden om de prijzen 
tijdens de Athletics Champs te verloten. Dus 
loop op 16 juli even langs de stand en koop 
een lot om op die manier deze stichting voor-
uit te helpen. Hebt u het zelf financieel moei-
lijk, informeer dan naar de mogelijkheden die 
Leergeld heeft om uw kinderen te helpen, 
zodat ook zij kunnen blijven meedoen. 

Off iciële opening nieuwe atletiekbaan
Voor de off iciële opening van de atletiekbaan 
moeten we nog even geduld hebben tot zon-
dag 18 september. Noteer deze datum alvast 
want het wordt een prachtige dag met muziek, 
atletiek clinics verzorgd door bekende atleten, 
presentaties en verschillende activiteiten voor 
kinderen. Meer informatie vind je op: 

www.avr69.nl

Zaterdag 16 juli 1e offi  ciële atletiek-
wedstrijd op nieuwe kunststofb aan
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De verenigingskrant van PC55
activeert nieuwe leden 

én vrijwilligers

Verenigingen draaien weer op volle toeren, activiteiten zijn opgepakt en vrijwilligers 
weer actief. Bezoekers komen langs en de gezelligheid is terug. Tijd om vol goede 
moed naar de toekomst te kijken. Er is veel te vertellen over jullie vereniging en nu is 
het tijd om die ruimte te pakken.

Vandaar dat PC55, na de zomervakantie, een verenigingskrant uitbrengt. Hét podium 
om jóuw vereniging of stichting te presenteren. Door je vereniging te presenteren in de 
verenigingskrant werf je leden én vrijwilligers. 

Om aan de buitenwereld te laten zien hoe leuk, nuttig, fijn, belangrijk, gezellig en nodig 
jouw vereniging is, maken wij in september een verenigingskrant. Er is voor jullie club 
ruimte gereserveerd! Maak nu gebruik van het podium dat wij je bieden om je vereniging 
eens positief in the picture te zetten. Laat zien waar jullie voor staan, wat jullie te bieden 
hebben en vooral wat er bij jouw vereniging te halen valt. En dat is vaak meer dan je denkt. 

Vertel alles over de vereniging, die zoveel voor jullie betekent. Zijn nieuwe leden nodig? 
Zijn er activiteiten (zoals cursussen, workshops, kennismakingstrainingen of lezingen) 
die het lidmaatschap aantrekkelijk maken? Voor iedereen is, tegen een geringe vergoe-
ding, plaats in de verenigingskrant. Het sport- en cultuurseizoen staat begin september 
op het punt van beginnen. De verenigingskrant biedt de ideale aftrap. 

De verenigingskrant komt in het hart van PC55 en is uitneembaar (bewaarnummer) en 
verschijnt in week 36. Je kunt je vereniging of club aanmelden tot zondag 17 juli bij 
PC55. Voor alle informatie, mail naar jos@pc55.nl of bel 06-14533879.

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

PC55 verschijnt na deze editie nog 3 keer voor de zomersluiting. 

DE LAATSTE UITGAVE VOOR DE ZOMERSLUITING IS DE EDITIE VAN 29 JULI. 
Berichten voor deze editie dienen uiterlijk maandag 25 juli binnen te zijn.

DE EERSTE UITGAVE NA DE ZOMERSLUITING IS DE EDITIE VAN 2 SEPTEMBER. 
Berichten voor plaatsing in deze editie dienen uiterlijk 

maandag 29 augustus binnen te zijn op de redactie via e-mail: info@pc55.nl

PC55 VERSCHIJNT NIET VAN PC55 VERSCHIJNT NIET VAN 5 T/M 26 AUGUSTUS5 T/M 26 AUGUSTUS

Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA

Zondag 26 juni 
ontvingen Adri-
aan Kox uit Eer-
sel, Jan Cas-
telijns en Jan 
Wouters, allebei 
uit Duizel, alle 

drie een Predicaat Bewijs van Verdienste. 
Dit voor hun enorme vrijwillige inzet bij 
onder andere het Gilde van St. Jan Baptist 
en de R.K. Parochie St. Willibrordus.

Burgemeester Wim Wouters overhandigde 
de onderscheidingen tijdens de openlucht-
mis ter ere van patroon Sint Jan de Doper. 
Het Predicaat Bewijs van Verdienste kennen 
we toe als een blijk van waardering en dank-
baarheid. 

Dit voor zeer bijzondere verdiensten of pres-
taties voor de gemeenschap van de gemeente 
Eersel op sociaal of cultureel gebied, op sport-
gebied of een ander gemeentelijk terrein.

Drie gemeentelijke onderscheidingen

HAPERT - Bent u nog 
op zoek naar een leer-
lingentafel, een bu-
reaustoel, een kast of 
iets anders, wat wij niet 
meeverhuizen naar de 
MFA Hart van Hapert? 

Kom dan op maandag 25 en dinsdag 26 juli, 
tussen 09.30 en 12.00 uur, een kijkje nemen 
bij onze PaletSALE. Iedereen is welkom om 
te kijken of er, tegen een kleine vergoeding, 
nog wat tussen zit om (thuis) te gebruiken. 
Wij verkopen namelijk alles wat wij niet mee-
verhuizen. Graag contant betalen!

Basisschool Het Palet 
houdt uitverkoop!
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Opruiming
Groot gedeelte van de collectieGroot gedeelte van de collectie

tegen aantrekkelĳ ke prĳ zentegen aantrekkelĳ ke prĳ zen

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

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

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
IN JULIIN JULI
ma. t/m vr. van 9-13 uur ma. t/m vr. van 9-13 uur 
za. van 9-16 uurza. van 9-16 uur

Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 

Like ons op Facebook

Door Renate Pijnenburg

REGIO - Op dinsdag 28 juni was de fees-
telijke opening van ‘Herinrichting Beekdal 
de Groote Beerze’. De beek meandert weer, 
verdwenen planten en dieren komen terug 
én dit project laat een prachtig staaltje 
samenwerking tussen heel veel partijen 
zien, waaronder Het Brabants Landschap,  
Waterschap de Dommel en de gemeente  
Bladel. Tevens komen alle vormen van  
recreatie samen in dit gebied: wandelen, 
fietsen en paardrijden. 

Wel mooi
Eric Schellekens, projectleider, opende de 
feestelijkheden met een citaat van boer Evert 
uit de laatste reeks Boer zoekt Vrouw. “Tja, 
ik vind het wel mooi”, was wat voor hem sa-
menvatte hoe de samenwerking is verlopen 
en wat het eindresultaat is. “Ik ben geen man 
van grote woorden en ja het is een succes 
en ik ben tevreden maar er is nog veel werk 
te verzetten dus is ‘mooi’ wel een goede for-
mulering van het project tot nu toe. Dat we 
samen hebben kunnen werken aan de verbe-
tering van de natuur en de waterhuishouding 
is prachtig en was meer dan noodzakelijk.” 

Ecologische vooruitgang
Het woord werd doorgegeven aan Bas Pee-
ters, afgevaardigde van het dagelijks bestuur 
van Waterschap De Dommel. “We staan van-
daag bij een robuust beekdal, waar de Groote 
Beerze kronkelt, we een hogere grondwa-
terstand hebben weten te bewerkstelligen 
en waar we zeker de komende 50 jaar mee 
vooruit kunnen. We zijn trots op de ecologi-
sche vooruitgang die we voor elkaar hebben 
gekregen en het recreatiegehalte tegelijker-
tijd hebben kunnen vergroten. Er kan in dit 
gebied volop gefietst, gewandeld en paard-
gereden worden. Van alle netwerkroutes lig-
gen knooppunten in dit project. Natuur en 
recreatie gaan namelijk prima samen: natuur 
is er om van te genieten, in welke vorm dan 
ook. Water geeft beleving en dat bevordert 
het natuurbewustzijn.”

Voorbeeld meenemen
De gemeente Bladel is klaar voor de volgende 
fase: het zuidelijk traject van de Groote Beer-
ze. Beleidsmedewerker Claudia van Rieswijk 
sprak uit alle vertrouwen te hebben in de 
voortzetting van de prettige samenwerking 

tussen alle partijen. “De eerste inspraakavon-
den staan gepland en we nemen de afgelo-
pen vijf jaar mee als voorbeeld van hoe we 
dit nieuwe project ten uitvoer gaan brengen.”

De bever gaat ons helpen
Joris Hogenboom van het Brabants Land-
schap ging even terug in de tijd. “In de jaren 
zestig was sprake van ruilverkaveling om zo-
veel mogelijk landbouwgrond te genereren. 
Dat ging soms gepaard met verlies van natuur 
maar pas in de laatste decennia kwam het 
besef dat we niet op de goed weg waren. Het 
gaf namelijk de landbouw destijds een boost 
maar bleek armoedig te zijn voor de natuur. 
Planten en dieren verdwenen en het natuurlijk 
landschap verloor terrein. Net op tijd zijn we 
met z’n allen tot het besef gekomen dat het 
anders moet en – nog belangrijker – anders  
kán. Door dit project is een wens van het  

Brabants Landschap in vervulling gegaan. 
Het zorgt ervoor dat er meer biodiversiteit 
komt, klimaatverandering beter beheersbaar 
wordt en het water opnieuw zijn natuurlijke 
weg vindt. De bever, terug van weggeweest 
uit dit gebied, gaat hierbij zeker helpen.”

Zorgen en oplossingen
Klazien Witteveen van de Provincie Noord 
Brabant legde de link met de actuele discus-
sie over het stikstofbeleid. “We kunnen onze 
ogen daar niet voor sluiten, er móet iets ge-
beuren. Door de unieke samenwerking die 
bij dit project ontstaan is, is bij mij het ver-
trouwen gegroeid dat we eruit gaan komen. 
Dat zal niet altijd makkelijk zijn maar we zijn 
voortvarend bezig.” 

Namens het ZLTO kreeg Ben Beerens ook 
kort het woord. Hij sprak zijn zorgen uit over 

de huidige ontwikkelingen. “Wat er nu speelt, 
is een opeenstapeling van problemen en 
maatregelen waar de boer niet meer mee uit 
de voeten kan. Naast boer ben ik ook burger 
en heb ik oog voor de natuur en wil ik niets 
liever dat de problemen opgelost worden 
maar we kunnen het als agrarische sector 
niet alleen: we hebben elkaar nodig. Ik geloof 
in een gezamenlijke oplossing en die begint 
bij het delen van kennis. De opening van dit 
project is een mooie stap om elkaar beter te 
leren kennen en van elkaars kennis en kunde 
gebruik te gaan maken.”

Met een ritje voor de hoogwaardigheidsbe-
kleders met paard en wagen door de nieuwe 
voorde die speciaal voor de menners is aan-
gelegd in het project, werd de herinrichting 
officieel geopend. Een toast werd uitgebracht 
en nieuwe contacten werden gelegd.

Kennis en kunde gedeeld voor betere natuur
Feestelijke opening Herinrichting Beekdal Groote Beerze

Op dinsdag 28 juni was de feestelijke opening van ‘Herinrichting Beekdal de Groote Beerze’. De beek meandert weer, verdwenen planten en dieren komen terug én dit project laat een 
prachtig staaltje samenwerking tussen heel veel partijen zien, waaronder Het Brabants Landschap, Waterschap de Dommel en de gemeente Bladel. Tevens komen alle vormen van 
recreatie samen in dit gebied: wandelen, fietsen en paardrijden. Met een ritje voor de hoogwaardigheidsbekleders met paard en wagen door de nieuwe voorde die speciaal voor de 
menners is aangelegd in het project, werd de herinrichting officieel geopend. Een toast werd uitgebracht en nieuwe contacten werden gelegd.
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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...?

... een haai enorm 
goed kan ruiken? Hij kan 

een druppel bloed 
ruiken in een watertank 

van 9000 liter. 
Ook als je niet bloedt, 

kan een haai je 
gemakkelijk vinden. 

Behalve dat hij beweging 
kan detecteren in water, 
heeft hij kanaaltjes in 
zijn kop die gevuld zijn 

met vloeistof, de 
‘ampullen van Lorenzini’. 
Daarmee registreert hij 
de elektrische velden 
die alle levende wezens 

afgeven.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

We steken een dikke duim omhoog voor Maria en Marian 
van bridgeclub Keigoed uit Reusel. Iedere woensdag-
avond staan ze voor ons klaar in De Kei in Reusel, zodat 
wij met onze club gezellig kunnen bridgen en op 29 juni 
hadden wij een super bridgefeest met een heerlijk warm 
en koud buff et.

Namens de leden van bridgeclub Keigoed

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

Wij willen alle deelnemers bedanken voor de goede opkomst bij onze autozegening. Pastoor 
David van Dijk en de leden van Chauff eurs Vereniging Reusel die geholpen hebben, bedankt 
voor het goede verloop ervan!

Bestuur van Chauff eurs Vereniging Reusel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor Zonnebloem Reusel-De Mierden voor de uitstekend verzorgde middag 
bij het sportpark in Reusel. Het was een heel fijne middag.

Namens de gasten van de Zonnebloem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor Sandra, Sanne, Elle, Astrid en Hedwig voor het organiseren van 
Heul Miert Kampeert voor het eerste jaar. Het was super geregeld allemaal. Op naar nog vele 
jaren met zijn allen kamperen! 

De kampeerders van Lage Mierde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de familie Lavrijsen, familie Hendriks en alle neven en nichten om 
aanwezig te zijn op het feest van ons moeder 85+ 1.

Ad en Jos Hendriks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim staat omlaag voor een stelletje oplichters. We 
ontvingen een folder om de goot schoon te laten maken 
voor € 20,-. Er komt een nette persoon aan de deur om 
een afspraak te maken. Ze zijn met 3 personen en zijn 
op de afgesproken tijd aanwezig. De goot was zeer snel 
schoon gemaakt. En dan komt het. Mevrouw, weet u dat 
de schoorsteen niet meer in orde is, of de dakpannen lig-
gen niet meer goed. Als u wilt kunnen wij het euvel nu ver-
helpen want een dakdekker heb je niet zo snel als er iets 
gebeurt. Zij blijven netjes maar dwingen je om toch een 
afspraak te maken. Een klusje van nog geen 2 uur kost je 
wel € 2500 of meer. Ben je niet tevreden dan kun je hun 
bellen, maar zijn niet bereikbaar. U bent gewaarschuwd.

Een gedupeerde uit Bladel

de
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m

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl

De ‘Duim’ gaat omhoog

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
 d

ui
m Kinderbeurs 

in Netersel
Op zondag 17 juli van 10.00 tot 
17.00 uur  is er een kinderbeurs 
in Café de Driesprong in Neter-
sel.  U komt toch ook? 

Op deze beurs tref je o.a. nieuwe 
baby-, peuter- en kleuterspulle-
tjes aan zoals kleding, verzor-
gingsproducten, speelgoed, enz.

REUSEL - Helaas moeten we nu, met pijn 
in ons hart, ook besluiten te stoppen met 
de huis-aan-huis loterij. In ons eerdere 
publicatie hebben we al aangekondigd te 
stoppen op het kermisterrein. Hierin heb-
ben we gemeld dat we onze huis-aan-huis 
loterij wel willen continueren, mits we vol-
doende verkopers zouden hebben om in 
alle wijken van Reusel onze loten te kun-
nen aanbieden. 

Er zijn verkopers afgevallen en door de uit-
breiding van wijken moesten we deze her-
verdelen omdat deze te groot worden voor 1 
verkoper. Helaas hebben we niet voldoende 
mensen om dit te realiseren. Sterker nog: het 
aantal is afgenomen. Zoals in veel verenigin-
gen hebben ook wij te kampen met te weinig 
vrijwilligers en nieuwe jongere aanwas blijft 
uit. 

Concreet houdt dit in dat we geen nieuwe fi-
nanciële middelen meer genereren en dat we 
de resterende financiële middelen nog gaan 
besteden aan onze bestaande structurele fi-
nanciële en onze einde jaar financiële hulp-
verlening totdat het saldo 0 is. Als leden en 
bestuur betreuren we deze beslissing maar 
we moeten de realiteit ook onder ogen willen 
en durven te zien.

We willen onze vrijwilligers, die al die jaren 
voor ons klaar hebben gestaan met de ver-
koop van loten van de huis-aan-huis loterij en 
met de hulp die we op het kermisterrein (op-
bouwen en afbreken van de tent en verkoop 
van loten) heel hartelijk bedanken.

Huis-aan-huis 
loterij stopt!

in de regio

T/M ZONDAG 21 AUGUSTUS
BEELDEN IN DE KRUIDENTUIN
Locatie: Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2, Eersel. 
Open: zie openingstijden Kempenmuseum. 
Entree: volwassenen € 6,50; 13 t/m 18 jaar 
€ 2,50 en kinderen gratis. Duo-expo in de 
Kruidentuin van het Kempenmuseum met 
unieke beelden van Rian Peters en 
Phil de Hair. 

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.
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MEE zoekt vrijwilligers:  

Gezellig maatje 
Marga (80) is een vrouw uit Vessem die 
begaan is met andere mensen en die houdt 
van eerlijkheid. Ze is een echte dierenvriend 
en is dol op haar pup Boyke. 

Door nierklachten kan Marga zich helaas 
minder goed zelfstandig verplaatsen en is ze 
buitenshuis rolstoel afhankelijk.

Ze zoekt iemand waarmee ze een wandeling 
kan maken, een boodschap wil doen, gezellig 
kletsen en die eventueel een keer mee kan 
gaan naar het ziekenhuis.

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

Maatje voor Ruud 
Ruud is 53 jaar en woont in Hapert. Hij is 
vriendelijk en heeft een brede interesse. 
Omdat hij minder dan 5 procent ziet, is hij om 
die reden ongewild veel thuis.

Graag wil hij met een maatje wat onderne-
men. Hij houdt ontzettend van gitaar spelen 
en zingen maar ook van fitness, hardlopen of 
wandelen. Ook bezoekt Ruud graag musea. 
Wellicht wil jij een keer met hem mee en 
beschrijven wat je ziet.

Past één of meerdere van deze activiteiten 
bij jou en wil jij die met Ruud ondernemen? 
Neem dan contact op met MEE.

Contactpersoon Roel Struijk: telefoon 088 
465 35 55 of linck@meedemeentgroep.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 vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

Er is een 4 x 4 geslacht in de familie Bierens. Bovenste rij van links naar rechts: Sjoerd 15 jaar en Sjors 43 jaar (Reusel), 
Leon 3 jaar en Frans jaar 31 jaar (Weelde), Gijs 6 maanden en Hans 31 jaar (Bergeijk), Ronnie 39 jaar (Reusel), Lars 10 
jaar en super opa Jan 94 jaar (Eersel), Opa Frans sr 65 jaar (Arendonk) en Sem 9 jaar.

4 x  4  generaties4 x  4  generaties

Wij bedanken iedereen voor de 
felicitaties, kaarten en bloemen 
ter gelegenheid van ons 60-jarig 
huwelijk.

Anneke en Simon van de Zande
Bladel
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Echt hè, wanneer stopt het nou eens dat 
dingen fout gaan bij mij?

Ik was een weekendje bij mijn neef en zijn 
vrouw. We wilden iets leuks gaan doen 
en het plan was dat we een ritje op de  
scooter zouden maken. Ik had nog nooit 
op zo’n ding gereden dus ik zei: ‘Ik denk 
wel dat ik het kan”. En dat ging heel veel  
kilometers ook helemaal prima. 

We moesten nog een hapje eten en  
besloten dat te doen bij een pizzeria aan 
de haven. De scooter parkeerden we op 
de kade. Lekker gegeten, gezellig gekletst 
en toen was het tijd om naar huis te gaan. 
‘Gaat goed hè, nicht!’, riep mijn neef vanaf 
zijn scooter. Ik beaamde dat blij. Voelde me 
net een puber die de vrijheid heeft ontdekt. 
Ik startte dat ding en toen ging het mis.  
En goed ook. Mij was uitgelegd dat je bij 
het starten altijd met één hand de rem 
moet vasthouden. Dat stukje bleek ik  
vergeten te zijn. Of zoals de premier zou 
zeggen: ‘Ik had even geen actieve herinne-
ring aan die specifieke instructie’. 

De scooter startte en ik moest een  
bochtje naar rechts maken om het plein  
op te rijden. Rechtdoor was het water van 
de haven, namelijk. Ik draaide naar rechts  
– of althans dat dacht ik – maar dat ding 
ging harder dan ik verwachtte en daar 
schrok ik van. Sturen werd moeilijk en 
toen mijn neef zag dat het mis ging riep hij 
heel hard ‘Ho, ho’. Daar schrok ik van en in 
plaats van de rem in te knijpen, gaf ik de 
gashendel een zwaai. En hup daar ging ik, 

richting het water. Ik had nog net de tegen-
woordigheid van geest om die scooter een 
zwieper naar rechts te geven, waar toeval-
lig een boom stond. Met een klap kwam het 
voertuig tot stilstand. Ik hoorde wat kraken.

Inspectie leerde dat de totale voorkant  
gescheurd was. Ja, als ik iets kapot maak, 
doe ik het goed. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat het niet van het allersterkste 
materiaal gemaakt was. Zo’n dun laagje  
plastic breekt makkelijk. Ik schaamde 
me kapot maar moest ook vreselijk hard  
lachen. De vrouw van mijn neef kwam  
helemaal niet meer bij want die zag voor 
zich hoe ik met hetzelfde gemak de haven 
in had kunnen rijden.

De schade was alleen materieel; ik ben 
verzekerd, dus dat lost zich vanzelf op.  
Gelukkig had ik zelf niks, behalve een  
blauwe plek op mijn been. Gaat vanzelf 
weer over. Ik moest nog terug naar hun 
huis en dat deed ik heel erg op mijn gemak 
want de schrik zat er toch een beetje in. 
De volgende dag gingen we weer een 
ritje maken op de scooter maar ik mocht  
achterop. Eén scooter per weekend naar 
de gallemiezen helpen, vond mijn neef wel 
genoeg. En ik was het van harte met hem 
eens. 

Scooter

column

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

HAPERT - Het Kempisch Bedrijvenpark en 
SchipVast slaan de handen ineen voor de 
realisatie van een uitkijktoren op het KBP 
aan de A67, pal aan afrit 29. De uitkijktoren 
is een landmark voor het bedrijvenpark en 
wordt onderdeel van het toeristische aan-
bod in de Kempen.   

De Kempen kent talloze wandel-, fiets-, rui-
ter- en menroutes. Ook bij het KBP lopen ver-
schillende routes. De uitkijktoren krijgt een 
aansluiting op die recreatieve routes. Vanaf 
22 meter hoogte is er onder andere uitzicht 
op het Kempisch Bedrijvenpark, de snelweg 
en de Cartierheide. Tijdens de beklimming 
van de toren wordt het ‘verhaal van de Kem-
pen en het KBP’ gepresenteerd op informa-
tiepanelen en met afbeeldingen. 

De uitkijktoren wordt ook voorzien van drie 
LED schermen. Op deze schermen worden 
de bedrijven die gevestigd zijn op het Kem-
pisch Bedrijvenpark gepresenteerd en voor 
advertenties van bedrijven. Daarnaast is er 
ruimte voor maatschappelijke organisaties en 
aankondiging van evenementen. Zo wordt de 
regio geprofileerd. De mogelijkheid om een 
uitkijktoren te bouwen op deze plek is opge-
nomen in het bestemmingsplan. De aanvraag 
voor de omgevingsvergunning is inmiddels 
ingediend. Afhankelijk van deze aanvraag 
wordt gestart met de bouw van de toren. De 
uitkijktoren is een mooie toevoeging aan de 
ontwikkeling van het bedrijvenpark en wordt 
een herkenningspunt aan de A67. De toren is 
ontworpen door Keeris Architecten en wordt 
gebouwd en geëxploiteerd door SchipVast.

Uitkijktoren op Kempisch Bedrijvenpark

Impressie uitkijktoren

‘Hoop doet leven’, luidt het bekende gezeg-
de. Maar soms zorgt hoop voor onrealisti-
sche verwachtingen. Hoop dat jouw naaste 
een keer stopt, het nu echt meent, morgen 
niet gebruikt, niet liegt, beter wordt, die 
kliniek echt gaat bellen. 
 
Door deze verwachtingen kom jij in een ho-
peloze situatie terecht. Constant in afwach-
ting, constant toch maar die helpende hand 
bieden, constant de gedachte ‘ja maar, stel je 
voor dat...’, ‘als ik nog een keer help, dan...’.
 
Het moment dat je zelf hulp gaat zoeken is 
vaak laat in het proces. Je bent bezig jouw 
naaste te helpen en te redden; je blijft gelo-
ven in zijn/haar goede intenties. Daardoor zet 
je jezelf op de laatste plaats. Je hebt de focus 
op jouw naaste en je vergeet jezelf. Tot er een 
moment aanbreekt dat jij niet meer weet hoe 
je uit deze uitzichtloze situatie kunt komen.
Trek daarom tijdig aan de bel! Dat kan echt 
niet vroeg genoeg. Hoe eerder, hoe beter. Hoe 
eerder jij als naaste van een verslaafde onder-
steuning vraagt, hoe beter jij jouw naaste kan 
helpen en belangrijker, jezelf kunt helpen. 
 
Het is belangrijk dat jij niet de verantwoorde-
lijkheden van jouw naaste gaat overnemen. 
De verslaving niet (onbewust) in stand houdt. 
Het is belangrijk dat jij inzicht krijgt in de ziek-
te van verslaving; hoe je grenzen kan stellen 
en wanneer je moet loslaten. Dit is waarom 
we samen komen!
 
Wanneer: dinsdag 12 juli (elke tweede dinsdag 
in de maand). Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: 
Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk.

Dinsdag 12 juli 
bijeenkomst 
Moedige Moeders

VALKENSWAARD - In 
de maanden juni en juli 
zijn op de dinsdagen 
weer de traditionele 
Grensparkwandelin-
gen. Dit jaar worden 
voor de 25e keer deze 
tochten in onze grens-
streek weer gehou-
den, afwisselend in 
België en Nederland.

Op dinsdag 12 juli is het weer de beurt aan 
VWC Voetje voor Voetje uit Valkenswaard 
om hun tocht te organiseren. De start is in bij 
Bosherberg Harba Lorifa, Pastoor Heerkens-
dreef 20 in Valkenswaard. U kunt kiezen uit 
de afstanden 7, 12 of 18 kilometer. Op alle af-
standen is een rustpost voorzien bij de Loon-
derhoeve, waar we ook een prachtig stuk 
over het afgesloten landgoed mogen wande-
len. Verder gaan de routes via ‘t Loon, door de 
Elshouters, Timmereind, de Heuvelse Putten, 
‘t Heike en prachtige stukken langs de oever 
van de Dommel. 

De hele route is met duidelijke pijlen aan-
gegeven. Voor de 7 kilometer kunt u starten 
tussen 08.00 en 15.00 uur en voor de 12 en 18 
kilometer tussen 09.00 en 14.00 uur.

Grensparkwandeling 
Valkenswaard
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 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Maastrichterweg 19, Valkenswaard     |     040 - 207 90 00     |     valkenswaard@veldsink.nl     |     veldsink.nl 

   Hypotheken    |  
  Verzekeringen   |  

  Pensioenen   |  
  Betalen   |  

  Sparen  

  Informatieavond: 
12 juli vanaf 
19.00 uur zaal De 
Wekker in Reusel   

 Schrijf je nu in voor de gratis 
informatieavond! Bel 040-207 9000 
   Op een informele wijze met korte 
presentaties krijg je meer inzicht in de 
aandachtspunten bij de aankoop van 
een woning. Dit vanuit verschillende 
invalshoeken met medewerking van notaris 
Maarten Rijntjes en Revast Makelaardij. 

 Waar let je op bij het kopen van 
een huis?  
   Ook dan zijn we er voor jou. 

 Waar let je op bij het kopen van 
een huis? 
   Ook dan zijn we er voor jou. 

20220622123527_4415.adpro.indd   1 6/22/2022   12:35:43 PM
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Het huidige cultureel centrum De Kei gaat 
plaats maken voor een nieuw cultureel en 
maatschappelijk centrum. Op dezelfde lo-
catie wordt een multifunctionele accom-
modatie (MFA) De Kei gebouwd. 

Gebruikers hebben de afgelopen maanden 
samen met de architect en projectbegelei-
ding gewerkt aan een nieuw ontwerp. Het 
gebouw faciliteert ontmoeting en wordt uit-
nodigend en multifunctioneel voor een groot 
aantal gebruikers. MFA De Kei wordt een aan-
trekkelijk gebouw, een ‘tweede huiskamer’ en 
een mooie toevoeging aan het nieuwe Kerk-
plein. Het projectteam heeft in overleg met de 

gebruikers en de gemeente besloten om De 
Kei nu nog niet te slopen, totdat er zekerheid 
is over afspraken met de aannemers. Daarna 
verhuizen de gebruikers (grotendeels) tijde-
lijk naar het gemeentehuis. Hierover brengen 
we je op de hoogte.

Bijeenkomst over de ontwikkelingen
Op 7 juni is het ontwerp voor de nieuwe Kei 
gepresenteerd aan de huidige en toekom-
stige gebruikers. We willen omwonenden 
en andere geïnteresseerden natuurlijk ook 
informeren over de ontwikkelingen. Het pro-
jectteam nodigt je daarom uit voor de infor-
matiebijeenkomst op maandag 11 juli in de 
huidige Kei. De bijeenkomst start om 19.00 
uur en wordt geopend door de wethouder. 
We lichten tijdens deze bijeenkomst ook het 
stappenplan, ontwerp en andere thema’s toe.

Neem voor vragen of meer informatie contact 
op via dekei@reuseldemierden.nl.

Informatiebijeenkomst nieuwe Kei

REUSEL-DE MIERDEN - Na bijna 25 jaar 
midden in de samenleving van Reusel-De 
Mierden te hebben gestaan met het  
beheren van de diverse sportparken en  
exploiteren van cultureel centrum De Kei, 
is het voor Stichting Stibex tijd om het 
stokje over te dragen aan de gemeente. 
Hiermee komt een einde aan een kwart 
eeuw vrijwilligerswerk.

Tijdens een spetterende StibEXIT party met 
meer dan 100 gebruikers, verenigingen en 
medewerkers is er donderdagavond 30 juni 
in stijl afscheid genomen met warme woor-
den, lekkere hapjes, goede drankjes en swin-
gende dansjes. Via deze weg willen we nog-
maals onze waardering uitspreken voor het 
vertrouwen dat we hebben gekregen vanuit 
de aangesloten verenigingen, de gebruikers 
van de sportparken en De Kei, de gemeen-
schap én de gemeente Reusel-De Mierden. 
We zijn als Stichting Stibex onwijs dankbaar 
voor de rol die we mochten spelen geduren-
de al die jaren. We hebben deze altijd vol pas-
sie en dienstbaarheid op ons genomen. 

Tevens gaat onze dank uit naar alle oud- 
bestuursleden die zich jarenlang belangeloos 
en vol toewijding hebben ingezet voor Stich-
ting Stibex. Onze speciale dank gaat uit naar 
Wim Wijlaars, oud-voorzitter en mede-op-
richter van Stichting Stibex. Wij wensen de 
verenigingen en gebruikers een fantastisch 
mooie toekomst toe en de gemeente Reu-
sel-De Mierden alle succes met het opbou-
wen van de nieuwe structuur. 

Elk boek kent een einde, zo ook dit boek. Vol 
trots slaan we het dan ook dicht, met een 
gepaste plaats in de historie van Reusel-De 
Mierden.

Stichting Stibex sluit 
dankbaar haar boek

Kun je wel wat 
financiële on-
dersteuning ge-
bruiken bij de 
aanschaf van 
zonnepanelen? 

Sinds kort mag je de Energiebespaarle-
ning van het Nationaal Warmtefonds voor 
100% inzetten voor de aanschaf van zon-
nepanelen (dit was 75%). 

Tevens is het minimale leenbedrag voor de 
Energiebespaarlening verlaagd van € 2.500,- 
naar € 1.000,-. Ook krijg je meer vrijheid bij 
het kiezen van de looptijd van de lening. 
Zonnepanelen zijn een logische vervolgstap 
voor woningen of appartementencomplexen 
die voldoende zijn geïsoleerd. Kijk voor meer  
informatie op www.warmtefonds.nl.

EnergieLoket
Wist je dat KempenEnergie een EnergieLoket 
heeft? Hier kun je terecht voor vragen over 
energiebesparing of duurzaam opwekken. 
Het EnergieLoket is elke zaterdag open van 
10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in het ge-
meentehuis.

Energiebespaarlening 
voor zonnepanelen
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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!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

Industrieweg 25

Wij zijn verhuisd!

 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 5350
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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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

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

ZONDAG 17  JULI

PARKCONCERT 
'ÛTBLAOZEN IN 'T PARK'
Locatie: park aan de Kerkstraat, Reusel. Tijd: 
12.30-18.00 uur. Gratis entree. Openluchtcon-
cert van Harmonie Concordia m.m.v. de South 
East Bigband, De Helaasheid en Begunje.

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?

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.

DINSDAG 26 JULI 
T/M VRIJDAG 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.

DINSDAG 26 JULI 
T/M ZONDAG 31  JULI

TOTAALFESTIVAL BLADEL
Locatie: Egyptische Poort, Bossingel 3, 
Bladel. Tijden: 26-7 19.00-23.30 uur, 27-7 en 
28-7 18.00-23.30 uur, 29-7 en 30-7 14.00-00.30 
uur en 31-7 14.00-23.30 uur. Gratis entree. 
Kijk voor programma: www.totaalfestival.nl

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

KERMIS DUIZEL
Locatie: centrum Duizel.

DINSDAG 2 AUGUSTUS

GRENSPARKWANDELING
LUYKSGESTEL
Startplaats: Voetbalvereniging ZSC, Koolak-
kers 7, Westerhoven. Starttijden: 6 km tussen 
08.00-14.00 uur, 12 km tussen 08.00-13.00 
uur, 18 km tussen 08.00-12.00 uur. 
Kosten: bondsleden € 1,50; niet-bondsleden 
€ 3,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Info: www.degrenslopers.nl

DINSDAG 9 AUGUSTUS

GRENSPARKWANDELING BLADEL
Startplaats: Hotel De Tipmast, Tipmast 48a, 
Bladel. Starttijden: 6 km tussen 08.00-14.00 
uur, 12 en 18 km tussen 08.00-13.00 uur. 
Kosten: bondsleden € 1,50; niet-bondsleden 
€ 3,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Info: no-limits.nl

ZONDAG 14 AUGUSTUS

MUZIEKMIDDAG  MET
WASSERIJ STEENSEL
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.00-17.00 uur.
Entree: € 3,00. Gezellige middag met een 
beugelkampioenschap, muziek van Wasserij 
Steensel en heerlijke proeverij.

DINSDAG 16 AUGUSTUS

GRENSPARKWANDELING MOL (B)
Startplaats: Parochiecentrum, Achterbos 76, 
Mol-Achterbos (B). Starttijden: 4, 6, 10, 13, 
16 en 20 km tussen 08.00-15.00 uur. Kosten: 
bondsleden € 1,50; niet-bondsleden € 3,00 en 
kinderen t/m 12 jaar gratis.

DINSDAG 23 AUGUSTUS

GRENSPARKWANDELING
REUSEL-DE MIERDEN
Startplaats: De Buitenman, Buitenman 2, 
Lage Mierde. Starttijden: 7 km tussen 08.00-
15.00 uur, 12 en 18 km tussen 08.00-14.00 uur.
Kosten: bondsleden € 1,50; niet-bondsleden 
€ 3,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis.

ZA. 27 T/M DI. 30 AUGUSTUS

KERMIS BLADEL
Locatie: centrum Bladel.

DINSDAG 30 AUGUSTUS 
T/M VRIJDAG 2 SEPTEMBER

FIETS4DAAGSE 
LAGE MIERDE
Start: Bojo's Lunch en Dinercafé, Dorpsplein, 
Lage Mierde. Kosten: volwassenen voor 4 
dagen € 8,00 en kinderen tot 12 jaar € 3,00. 
Per dag inschrijven € 3,00. 
Elke dag inschrijven tussen 10.00-14.30 uur. 
Keuze tussen route van 30 à 35 km of 
verlengde route van 60 à 65 km.

ZA. 10 T/M DI. 13 SEPTEMBER

KERMIS REUSEL
Locatie: centrum Reusel.

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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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

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

BLADEL - Het Totaalfestival trapt over een 
luttele twee weken af. Voldoende reden 
om onder de loep te nemen wat er aan de 
Egyptische Poort allemaal borrelt, sist en 
pruttelt. Eten en drinken, proviand, voed-
sel – hoe u wilt - is er namelijk in overvloed. 

De chefs van Smaeck Vermaeck nemen de 
catering voor hun rekening. Ze steken daar-
voor een varken aan het spit. Naast ver-
schillende bereidingen van buikspek zijn er 
andere hapjes om van te smullen, zoals na-
cho’s en chicken wings. Je kunt ook op het 
festivalterrein terecht voor grotere gerech-
ten. Zo kun je aan een stuk blijven genieten 
van het programma. Denk daarbij aan taco’s, 
BBQ-sliders (dat is hip voor ‘broodje vlees’), 
Aziatische lekkernijen en last but not least 
‘vieze’ friet, oftewel loaded fries. Geen zor-
gen: uiteraard zijn al deze gerechten ook in 
vegetarische varianten verkrijgbaar. Daar-
naast misstaat een lekker pilske nooit en 
een speciaalbiertje al helemaal niet. Onder 

de speciaalbieren is er dit jaar een die nog 
specialer is: IPA Corn, gebrouwd door Roel 
Meulenbroeks (Mill Trousers Brewery). De 
Bladenaar won de TF bierbrouwcompetitie in 
2019 en zijn biertje is nu in grote hoeveelheid 
gebrouwen voor ons festival. Daarnaast vind 
je elf andere speciaalbieren op tap en twee 
op fles, plus vijf verschillende alcoholvrije 
biertjes. Het gehele assortiment is zorgvuldig 
samengesteld in samenwerking met Elings 
Craftbeer & Drinks. 

Naast deze overdaad aan gerstenat zijn er 
glaasjes rood en wit van wijnkoperij van Lie-
verlee, cocktails, mocktails en diverse heer-
lijke siropen. En als allerlaaste: de ijskar van 
IJsboerderij Fabor zal ook dit jaar niet ontbre-
ken. 

Dinsdag 26 tot en met zondag 31 juli, zet het 
in uw agenda: Totaalfestival!

www.totaalfestival.nl

Totaalfestival: 
de innerlijke mens wil ook wà

REUSEL - Op 17 juli geeft Harmonie Con-
cordia een openluchtconcert in het park 
aan de Kerkstraat in Reusel ter afsluiting 
van het muzikale seizoen. Voordat ieder-
een met vakantie gaat wil de harmonie nog 
een mooi optreden verzorgen onder de 
toepasselijke naam: ‘Ûtblaozen in ‘t park’.

Het wordt een bijzonder en gevarieerd con-
cert met meerdere gastoptredens van mu-

ziekgezelschappen uit de Kempen. Het Deken 
van der Weepark aan de Kerkstraat wordt op 
deze zondagmiddag omgetoverd tot een ge-
zellig terras met een podium voor de arties-
ten. Onder de bomen van het park en onder 
het genot van een hapje of een drankje kun je 
genieten van 4 zeer verschillende muziekge-
zelschappen. 

Het programma zal er als volgt uitzien:
-  12.30-13.30 uur: Harmonie Concordia uit 

Reusel
-  13.45-14.45 uur: South East Bigband uit  

Valkenswaard
-  15.00-16.00 uur: De Helaasheid uit Valkens-

waard
- 16.00-18.00 uur: Begunje uit Westerhoven

Met medewerking van het weer belooft het 
een mooie, muzikale middag te worden voor 
de muziekliefhebber maar ook voor de toe-
vallige passant die gewoon even van de sfeer 
wil genieten. Toegang is gratis en iedereen is 
welkom.

Openluchtconcert in Reusel
‘Ûtblaozen in ’t park’



168 juli 2022

> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Feestelijke opening ‘Herinrichting 
Beekdal Groote Beerze’
Dinsdagmiddag 28 juni 2022 vierden we de feestelijke 
opening van de eerste twee trajecten van de Groote 
Beerze. Samen met Brabants Landschap, Provincie en 
gemeente Bladel met paard en wagen door de nieuw 
aangelegde voorde. Een bijzondere plek waar 
beekherstel, natuur en recreatie samen komen.
Samen met Brabants Landschap, provincie Noord-
Brabant en gemeenten Bladel en Oirschot is er de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan het opnieuw inrichten 

van de Groote Beerze vanaf de weg De Hoeve tot aan de 
Broekeindsedijk en vanaf de Broekeindsedijk tot aan de 
Aardbossen.
Maar het is nog niet klaar. Waterschap De Dommel gaat 
nu aan de slag met het laatste traject. Zij 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. 

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.

Verleende vergunning apv / 
bijzondere wetten

Bladel
•       Markt, organiseren van 100% BL op 2 juli 2022. 

Datum besluit: 24-6-2022.

Verleende Omgevingsvergunning

Casteren
•       Wagenbroeken 19, bouwen van een woning. 

Datum besluit: 24-6-2022.

Hapert
•       Bernhardstraat 4, aanleggen van een inrit. Datum 

besluit: 28-6-2022;
•       Kerkstraat 27, vervangen van de overkapping aan 

de achterzijde van het pand. Datum besluit: 
23-6-2022.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 16, tijdelijk plaatsen 

van vier units voor het huisvesten van 
vluchtelingen. Datum besluit: 23-6-2022.

Bladel
•       Hulselseweg 17, bouwen van een nieuwe 

jongveestal en emissiearm maken van bestaande 
stallen. Datum besluit: 23-6-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Schaapskuil 20, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
bijgebouw. 

Casteren
•       Wagenbroeken 19, aanleggen van een inrit;
•       Kranenberg - De Hoeve, kappen van 92 bomen.

Hoogeloon
•       Breestraat 25, verplaatsen van twee bestaande 

bulkrekken.

Hapert
•       Castersedijk 16A, tijdelijk afwijken 

bestemmingsplan voor het gebruik van het perceel 
voor opslag en bedrijvigheid;

•       Diamantweg ongenummerd, bouwen van een 
uitkijktoren met drie LED-schermen. 

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Burgers, E.A.G. 16-01-1993 De Kloet 8, 5531 MA te Bladel  30-06-2022 Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 
11 augustus 2022.
In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, 
adres, telefoonnummer en de datum vermelden én 
het bezwaarschrift ondertekenen.
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  VoordelenVoordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis
• Ruime keuze uit 400 monturen
• Geen voorrijkosten en gratis nazorg

Ontvang nuOntvang nu  

20% KORTING20% KORTING  
op een paar glazen*op een paar glazen*

ACTIE
*Actie geldig t/m 31 juli 2022

Samen lopen in een groep 
bij Atletiekvereniging DES

EERSEL - Heb je altijd al eens een wedstrijd willen lopen of wil je je tijd verbeteren? 
Samen lopen in een groep en onder begeleiding van een ervaren trainer opbouwen 
naar een ontspannen 5 km, een snelle 10 of een mooie halve marathon? 

Doe mee aan de MCB Direct Parelrun in Eersel (11 september), de Tilburg Ten Miles (26 
september) of de Marathon Eindhoven (8 en 9 oktober). Train met ons mee en loop jouw 
mooie wedstrijd! Atletiekvereniging DES heeft voor elk niveau een passende groep voor 
lopers uit Eersel én omgeving. Gratis en verzekerd 4 weken meedoen? Wij trainen op 
dinsdag- en donderdagavond en zondagochtend. Tot ziens! Meer info via onze website 

www.avdes.nl of www.parelrun.nl

HOOGELOON - Maandag 27 juni kon ein-
delijk weer het traditionele Koningsschie-
ten worden georganiseerd door het gilde 
Sint Sebastiaan in Hoogeloon. Er was zo 
waar een kans dat regerend koning Harrie 
Bullens zich tot keizer zou kunnen schie-
ten. 

Maar dan zou hij toch echt zijn best moeten 
gaan doen, aangezien er een geduchte con-
currentie was met maar liefst 4 tegenstan-
ders. Te weten Jan van Rooij, Jan van Amp-
ting, Jack Vermeulen en Hans Dirks. Rond 
11.30 uur ontbrandde de hevige strijd tussen 
deze 5 kandidaten. Hoewel vrijwel elk schot 
een voltreff er was, gaf de vogel zich pas bij 
het 125ste schot over en viel naar beneden. 
Het had niet mooier gekund, want het was 
Harrie Bullens die dit schot loste en zich op 

deze manier tot Keizer van het gilde schoot. 
En het was precies 100 jaar geleden dat het 
gilde nog een Keizer in zijn midden had.

Nadat Harrie zich tot keizer had gescho-
ten moest er natuurlijk direct nogmaals een 
vogel op de mast geplaatst worden, zodat de 
overige 4 deelnemers konden gaan uitmaken 
wie de nieuwe Koning van het gilde zou wor-
den. Ook deze vogel bleek uit het juiste hout 
gesneden! Maar liefst 133 schoten waren er 
nodig om hem naar beneden te krijgen. De 
man achter dat schot bleek Hans Dirks te zijn. 
Hij mag dan ook voor de komende 2 jaar vol 
trots de koningstitel en de daarbij behorende 
bescheiden dragen.

Harrie en Hans, van harte gefeliciteerd na-
mens het gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon.

Na exact 100 jaar weer een keizer bij 
gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon

CONCERT SIGNS’

Markt 4

JONG & OUD

Keizer Harrie Bullens en Koning Hans Dirks

Liefde en vriendschap; iedereen heeft het 
nodig. Als je een verstandelijke beperking 
of leerachterstand hebt, is het maken van 
nieuwe vrienden of het vinden van een re-
latie niet altijd makkelijk. Kennis over soci-
ale regels en vaardigheden zijn niet altijd 
vanzelfsprekend. Ondersteuning hierbij 
kan dan fijn zijn! 

Lofjoe
Ook in de Kempen is er behoefte aan ont-
moeting voor deze groep. Daarom werken 
we als gemeenten samen met Lofjoe. Lofjoe 
organiseert ontmoetings- en thema-avon-
den voor mensen met een leerachterstand 
of verstandelijke beperking (met of zonder 
autisme). Tijdens zo’n avond word je onder-
steund door ervaren trainers op het gebied 
van contact maken. Ook zijn er leuke (spel)
materialen om elkaar op een relaxte manier 
te leren kennen! 

Kom je ook op 15 juli?
Er hebben al twee avonden plaatsgevonden, 
maar een derde komt eraan op vrijdag 15 juli. 

Deze ontmoetingsavond vindt plaats bij de 
Groote Aard. Tijdens deze avond ontmoet je 
nieuwe mensen voor vriendschap of een re-
latie. Vind je dit spannend? Dan helpen de 
mensen van Lofjoe je daarbij. 

Meld je aan!
- Ben jij 18 jaar of ouder?
-  Ben je op zoek naar vriendschap en/of een 

relatie?
-  En heb je een verstandelijke beperking of 

leerachterstand?

Meld je dan aan via de website
www.reuseldemierden.nl/lofjoe! 

Beperkt aantal plekken
Let op: er zijn per avond een maximaal aan-
tal plekken beschikbaar. We proberen ervoor 
te zorgen ervoor dat er ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen aanwezig zijn en het zo 
in te delen dat er zoveel mensen gebruik van 
kunnen maken. 

Op dit moment zijn vrouwen in de minder-
heid, dus meld je aan! Achter de schermen 
kijken wij wie er op welke avond ingedeeld 
wordt. Je ontvangt een e-mail waarin staat of 
je kan deelnemen. Je krijgt ook een e-mail als 
het niet gelukt is om je in te delen. Meld je 
aan en wie weet is deze avond het begin van 
een mooie vriendschap of relatie voor jou!

Ontmoet nieuwe mensen 
op de events van Lofj oe!
Voor mensen met een 
verstandelijke beperking of leerachterstand
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Verrassend ruim, instapklaar, modern en luxe afgewerkt woonhuis met aan twee 
kanten een oprit, een royale, vrijstaande, multifunctionele garage, luxe keuken 
en badkamer en drie royale slaapkamers. De leuke, privacy biedende achtertuin 
met een gezellige overkapping maakt het geheel compleet. 

Gelegen op een rustige, kindvriendelijke locatie maar toch midden in het 
centrum van het dorp. Alle gewenste voorzieningen liggen binnen handbereik zo-
als winkels, restaurants en supermarkten. Naast de vele voorzieningen in de buurt 
is de woning gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. 
De woning kenmerkt zich door het vele licht en de verschillende ruimtes die je 
naar eigen inzicht een bestemming kunt geven. Het is zelfs mogelijk de woning 
levensloopbestendig te maken. 

De woning is geïsoleerd met dak- en vloerisolatie en nagenoeg geheel voorzien 
van dubbel glas. Op de beneden én bovenverdieping zorgt de airco voor 
koelte in de zomer en warmte in de winter.

Laat je verrassen en kom kijken tijdens het open huis 
op maandag 11 juli tussen 19.00 en 21.00 uur of 
op zaterdag 16 juli tussen 11.00 en 13.00 uur.

Je bent van harte welkom om de woning vrijblijvend 
te bezichtigen en het doen van een bod.

            www.pitmakelaars.com  •  040-2553003

Advertentie

  Schoonenberg Bladel, 
Sniederslaan 7B, 
Tel. 0497-380746
(Tegenover Xenos, vlakbij de markt)

Kom langs op vrijdag 15 juli!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 15 juli en  

profiteer van onze speciale Open Dag korting. Liever een afspraak op een andere dag? 

Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

42
6

De leesbril voor uw gehoor

De Axon luisterhulp is er voor de situaties 

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig 

heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw 

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een 

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 

De batterij in het apparaatje gaat tot  

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 

aan, afhankelijk van de situatie en – niet 

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 

aanbod van diverse maten.

OpenDag korting

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. 

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke 

prijsverlaging: op 15 juli betaalt u slechts 

€ 19,95. Kom langs op onze Open Dag, dan 

kijken we aan de hand van een hoortest of 

de Axon bij u past. En bent u niet tevreden, 

krijgt u uw geld gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.  
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht 
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?

REUSEL-DE MIERDEN - Project Reusel-De 
Mierden in Vogelvlucht gaat deze zomer 
starten. Bewoners en bedrijven roepen we 
op om mee te doen. Samen maken we een 
beter leefgebied voor vogels, vleermuizen 
en insecten. 

Doel project
Met het project Reusel-De Mierden in Vogel-
vlucht helpen we de natuur een handje. We 
willen meer steen- en kerkuilen, huiszwalu-
wen, patrijzen, vleermuizen en wilde bijen in 
het buitengebied. Daarvoor zijn meer nest-
kasten aan en bij woningen en bedrijfspan-
den nodig. Ook willen we zorgen voor voedsel 
en schuilplekken door (fruit)bomen, bloe-
menranden, hagen en stuiken aan te planten. 
Andere dieren profiteren natuurlijk ook van 
de nieuwe planten, struiken en nestkasten.

Doe mee!
Met het project kunnen de inwoners van het 
agrarisch landschap van Reusel-de Mierden 
het leefgebied van vogels, vleermuizen en 
bijen verbeteren. Inwoners buiten de bebouw-
de kom krijgen een folder in de bus en kunnen 
zich vervolgens aanmelden. Dan komen we bij 
de mensen thuis. Samen kijken we naar mo-
gelijkheden voor meer groen en nestkasten. 
Wij zorgen kosteloos voor nieuwe bomen en/
of struiken. Ook leveren we gratis nestkasten.  

Het project Reusel-De Mierden in Vogelvlucht 
is een initiatief van Orbis en Natuur- en Wei-
devogelvereniging Reusel-de Mierden. De 
provincie Noord-Brabant financiert het pro-
ject. Alle informatie over het project staat op 

www.orbis.nl/vogelvlucht

Project Reusel-De Mierden 
in Vogelvlucht

REGIO - Landcoöperatie 
Dal van de Kleine Beerze or-
ganiseert op zondag 17 juli 
een wandeling door het ge-
bied van de Donk en langs 
de hermeanderende Kleine 
Beerze tussen Vessem en 
Middelbeers. We starten 
de wandeling om 10.00 uur 
bij de picknickplaats op de 

Donk tegenover huisnummer 13. 

Een kopje koffie of thee wordt u aangeboden, 
waarna we om 10.30 uur het gebied in trekken. 
Inwoners van Vessem en de Beerzen zijn van 
harte uitgenodigd. Tijdens de wandeling krijg 
je informatie over het gebied, staan we stil 
bij de werkzaamheden welke al gedaan zijn, 
maar ook bij wat er nog staat te gebeuren en 
bekijken we de bloemrijke akkerranden van 

de pachtende boeren. Deskundigen van het 
waterschap en van het Brabants Landschap 
kunnen vragen beantwoorden. 

Tijdens de wandeling horen we hoe de zwa-
luwmuur werkt  en of de vleermuiskelder al in 
gebruik is. Leden van landcoöperatie Dal van 
de Kleine Beerze vertellen je graag wat hun rol 
op dit moment in het gebied is en welke rol zij 
in de toekomst willen spelen. Vooral het samen 
doen, boeren en burgers, voor een gezond en 
(be-)leefbaar gebied is daarbij belangrijk. 

Kom het gebied mee beleven en raak met 
elkaar in gesprek over de betekenis van het 
gebied voor boer en burgers. Aanmelden is 
niet nodig. Wil je meer weten over de land- 
coöperatie? Kijk dan op onze website: 

www.dalvandekleinebeerze.nl

Wandel mee langs de Kleine Beerze

NATUUR
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Hemelse Saté
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr procureur lapjes

Marinade:
o 4 el ketjap manis
o 1 tl sambal oelek
o 2 tenen knoflook
o 1 tl laos
o 1 el olie

Saté saus:
o 1 sjalot
o 2 tenen knoflook
o 200 ml kokosmelk
o 2-3 el pindakaas
o 2 el ketjap manis
o 1 el tomaten ketchup
o 1 tl sambal

Maak de marinade door de knoflook
te persen en te vermengen met de
rest van de ingrediënten.

Snijd de procureur lapjes in reepjes
en leg ze in de marinade. Laat ze
liefst een dag liggen.

Rijg de reepjes aan spiesen, druk ze
een beetje aan dat het een compact
pakketje wordt, zie ook foto.

Maak de pindasaus door de sjalot te
snipperen en deze aan te fruiten in

een beetje olie. Pers de knoflook er
boven uit, roer door en doe hier de
kokosmelk, ketjap, sambal en
ketchup bij. Laat de pindakaas hier
roerend in smelten. Voeg wat water
toe wanneer de saus te dik is of wat
extra pindakaas als deze te dun is.

Gril de spiesen op de BBQ en serveer
deze samen met de saus.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4  personen Voorbereiding: 8 uur Klaar in:  20 min

500 gr procureur lapjes

ketchup

Deze eenvoudige marinade in combinatie 
met reepjes vlees i.p.v. blokjes, maken 
deze saté voor mij hemels. Soms zit het in 
de kleine dingen en zeker niet in de moeilijk-
heid. Toen we deze bij een collega aten, had 
hij een variant met kip en varken gemaakt. 

Unaniem waren wij het erover eens dat deze 
met varkensvlees er met kop en schouders 
bovenuit stak. Op de een of andere manier 
zijn reepjes op een spies veel lekkerder als blokjes. 
Maar vraag niet hoe het kan, geniet er gewoon maar van.

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 

berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

VERMAKELIJK

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Hemelse Saté
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr procureur lapjes

Marinade:
o 4 el ketjap manis
o 1 tl sambal oelek
o 2 tenen knoflook
o 1 tl laos
o 1 el olie

Saté saus:
o 1 sjalot
o 2 tenen knoflook
o 200 ml kokosmelk
o 2-3 el pindakaas
o 2 el ketjap manis
o 1 el tomaten ketchup
o 1 tl sambal

Maak de marinade door de knoflook
te persen en te vermengen met de
rest van de ingrediënten.

Snijd de procureur lapjes in reepjes
en leg ze in de marinade. Laat ze
liefst een dag liggen.

Rijg de reepjes aan spiesen, druk ze
een beetje aan dat het een compact
pakketje wordt, zie ook foto.

Maak de pindasaus door de sjalot te
snipperen en deze aan te fruiten in

een beetje olie. Pers de knoflook er
boven uit, roer door en doe hier de
kokosmelk, ketjap, sambal en
ketchup bij. Laat de pindakaas hier
roerend in smelten. Voeg wat water
toe wanneer de saus te dik is of wat
extra pindakaas als deze te dun is.

Gril de spiesen op de BBQ en serveer
deze samen met de saus.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4  personen Voorbereiding: 8 uur Klaar in:  20 min

OP ZOEK NAAR VERKOELING?

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Vanaf 
€269,-

Diverse modellen 
mobiele airco’s op 

voorraad!
Inventum/Tristar

Tevens verschillende 
modellen ventilatoren.

HAPERT - Kunst Adelt 
bruist weer van de 
energie en nodigt iede-
re muziekliefhebber uit 
om dit mee te maken. 
Op zondagmiddag 17 
juli staan alle divisies 
van onze muziekvereni-

ging te popelen om - voor het laatst voor 
Den Tref -  een swingend concert ten ge-
hore te brengen. 

We hopen dat de weergoden ons goed 
gezind zijn, want alle optredens vinden bui-
ten plaats in het parkje voor Den Tref aan het 
Alexanderhof 7.

Om 14.00 uur zal onze slagwerkgroep het 
spits afbijten: altijd verzekerd van de nodige 
dosis energie. Daarna laten de allerjongsten 
van de blazersklas en het pieporkest horen 
wat ze in hun mars hebben. Onze jongste 
muzikanten spelen daarna ook mee met het 
harmonieorkest, dat voor deze gelegenheid 
aangevuld wordt met leerlingen uit het oplei-
dingsorkest. 

Om 16.00 uur pakken we onze koff ers weer 
in en wisselen we onze instrumenten in voor 
een glaasje.

Kom allemaal kijken en geniet mee. Het 
concert vindt plaats op zondagmiddag 17 juli 
van 14.00 tot 16.00 uur op het Alexanderhof in 
Hapert. De toegang is gratis.

Zondag 17 juli 
Zomermiddag-
concert van
Kunst Adelt

HAPERT - Op zondag 10 juli organiseert 
MCC de Kempen weer een wedstrijd uit 
het KNMV ONK kampioenschap. Dan strij-
den er weer vele crossers om de bekers en 
de punten voor het Open Nederlands Kam-
pioenschap. 

Naast de 125 cc, 250 cc en 500 cc komen ook 
de snelste dames van Nederland aan de start. 
Dat diverse deelnemers naast dit kampioen-
schap ook uitkomen op EK- en WK-wedstrij-
den geeft wel aan hoe hoog het niveau is. 
Vanaf 09.00 uur wordt er gestart met de kwali-
ficatietrainingen en rond 11.00 uur zal het start-
hek vallen voor de eerste manche. Wilt u de 
snelste coureurs van Nederland aan het werk 
zien, kom dan deze dag genieten van de spec-
taculaire wedstrijden op Circuit de Ketelberg, 
Smaragdweg 70 in Hapert. De entree bedraagt 
€ 10,- en voor kinderen tot 14 jaar is het gratis.

Zondag 10 juli
crosswedstrijd 
MCC de Kempen

Fietsdriedaagse Reusel
Een leuk uitstapje voor het hele gezin!

Lekker een rondje fietsen met papa of mama? Of achterop bij opa of oma? Of wil je 
er met enkele vrienden er een paar dagen tussenuit? In 2022 organiseert het Over-
koepelend Orgaan van de Reuselse buurtverenigingen in samenwerking met onze 
sponsor, café-restaurant ‘De Wekker’, voor de 33e keer de Fietsdriedaagse in Reusel 
en omringende dorpen. 

Er is weer voor een drietal routes van ongeveer 25 kilometer gezorgd, die door het mooiste 
natuurschoon van Reusel en omgeving voeren. Onderweg zijn er enkele stempelposten 
en pauze momenten in de route verwerkt. Deze routes gaan geheel over verharde paden 
en wegen en de nieuwste fietspaden zijn erin opgenomen. Wie een aantal dagen onbe-
zorgd fietsplezier wil beleven, kan zich inschrijven bij café-restaurant ‘De Wekker’ aan de 
Wilhelminalaan 97 te Reusel. 

Inschrijven en vertrek elke avond van 17.00 tot 19.30 uur. De Fietsdriedaagse wordt gehou-
den van 26 t/m 28 juli 2022. Deelname bedraagt € 3,00 voor drie dagen fietsplezier. Voor 
meer informatie kun je terecht bij het organiserende Overkoepelend Orgaan der Reuselse 
buurtverenigingen, tel: 06-80145313 of mail naar naar j.heesters3@chello.nl

www.overkoepelendorgaan.nl
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Prijs is inclusief een logo van 100cm2.
Minimale afname 25 stuks. 

Alle prijzen zijn excl. BTW en eventuele verzendkosten.

Deze aanbieding is geldig t/m 30 september 2022.
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 4

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

4
8 5 1 2 4 5

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

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

1 7 3 8 3
9 7 7

6 4 8 1 2
1 9 4

7 5
2 5 3

7 6 4 6 2
5 4 9

2 3 9 7 8
7 8 5 9 3

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

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

6

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 27

You w
ill be Told about it Tom

orrow
. G

o H
om

e and Prepare Thyself.

1 4
4 3 6 2

5 7 8
4 3 9 2 8 7 6

8 1
1 6 9 7 5 4 2

2 8 7
7 3 2 6

8 4

De winnaar van vorige week is: 

Jeanne Bierens 
uit Hapert

met de oplossing: 
‘Natuurontwikkeling’

Jeanne 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 27

The universe is not only stranger than w
e im

agine, it is stranger than w
e

can im
agine.

-- J. B. S. H
aldane

3 5
1 8 4

8 9 2 6
9

4 7 6 1
5

8 3 2 7
6 1 2

3 8

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #2

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

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

www.puzzelpro.nl©

AEGIR
AFKAMMEN

ALDRA
ALPACA

ALPENKRAAI
ARGON
BLAUW

DAGJE
ECOLOOG

GASFORNUIS
GELEI

HOBBEL
JAMBE
JASZAK

JUTTER
KOKEN
LUSJE

MENSENKIND
NAFTA

NAGENIETEN
NETTOWINST

NIEZEN
NOEST

OMWENTELEN
ONMACHT
ONRECHT

ORAAL
PAGAAI

PANNEN
PEPER

PLANTAGE
PONSHAMER

POSTBUS
PROFPLOEG
PROTEÏNE

TAIWAN
TATER
TROEF

VERKLARING
VERVOER

WORSTELAAR
ZWEREN

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Natuur(lijk) • Oplossing:  Natuurontwikkeling • Antwoorden: A: In de nesten – 
B: Pootaardappelen – C: Mottenballen – D: Vleugellam – E: Sneeuwklokje – F: Sparren – G: Bloembed – 
H: Natuurkundige – I: Pitriet – J: Je ei kwijt kunnen – K: Uilenbal – L: Koele kikker – M: Bokkenfuif – N: Stofnesten – 
O: Muurbloempje – P: Griet – Q: Wandelende takken – R: Slagbomen

 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 verkoeling bij de Eskimo’sOp verkoeling bij de Eskimo’s

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #2

©
 2010 KrazyD
ad.com
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eed the answ
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/m
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Sniederslaan 12A Bladel
Nieuwstraat 24 Eersel
www.durlinger.com 

*Vraag naar de voorwaarden in onze winkel

TOT WEL
60% KORTING

HOOGE MIERDE - Op zondag 18 september 
wordt er wederom een Mierds Straatthea-
terfestival georganiseerd. Dit jaar wordt 
alweer de 7e editie van dit evenement. 

De uitbaters van Café de Bijenkorf, Café de 
Spartelvijver, BosCafé Krek wak wou, ge-
meenschapshuis De Schakel, Eetcafé ‘t Dörp 
en Eetcafé Den Hoek hebben vorig jaar al de 
handen ineen geslagen en gaan dit evene-
ment voortaan als de Mierdse horeca ieder 
jaar organiseren.  

Zonder twijfel wordt ook deze editie weer 
een gezellige, sfeervolle middag met veel 
komisch toneel, muziek en entertainment. 
Enkele acts hebben zich vorig jaar al aan-
gemeld en willen graag  het publiek weer 
komen vermaken. 

Voor dit jaar zijn nog enkele acts, sketches 
of medleys van groepjes of personen wel-
kom. Deze kunnen zich aanmelden via Jos 
Jansen, telefoon 06-14383982 of e-mail naar 
josbram@upcmail.nl

18 september Mierds 
Straattheaterfestival

Foto: Timmermansoog

WESTELBEERS - Op zondag 17 juli, van 
13.00 tot en met 19.00 uur, is er een Gipsy 
Roots Festival bij De Cultuurboerderij aan 
de Voldijnseweg 8 in Westelbeers.

Het enige festival in de zomer waar je vrij kunt 
scharrelen tussen de meer dan 15 kraampjes 
en tegelijkertijd kan genieten van live muziek 
van Paulus Schäfer & Dominique Paats, Eva 
van der Sterren (begeleidt door bassist Kees 
van Schijndel), Flamencura (Estelle Groene-
veld & Conchita Barbe en flamenco-begelei-
ding) en Melinalida Moro (presentatie nieuwe 
CD). En dan is er ook nog Angela van Ty die 

ons gaat verrassen met een vlammende act.
Wees welkom!

Gipsy Roots Festival bij 
De Cultuurboerderij

AMUSEMENT
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Join our team!
Vind je het leuk om contact te hebben met klanten over heel de wereld,

om projecten in sport en playgrounds voor te bereiden voor onze productie, 
en om de resultaten te delen via social media?

Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een uitdagende en afwisselende functie bij 
een gezond en groeiend bedrijf? Werk je graag mee aan unieke producten voor onze relaties?

Ben je een organisatietalent en werk je secuur? -Neem dan snel contact op met Leon van Zijl.
leon@signgrass.com

Wij hebben een veelzijdige 
vacature (24-40 uur)
vrij in te vullen, waardoor je de functie 
helemaal eigen kunt maken

Kijk voor een uitgebreide vacatureomschrijving
op www.signgrass.com/about-us

Signgrass® in Bergeijk 
is marktleider in het produceren 
van kunstgras logo’s en 
speelmatten.

Onze B2B klanten zijn wereldwijd 
actief en verkopen en 
installeren onze producten bij o.a. 
top voetbalclubs,
hockey verenigingen, 
internationale sportevenementen, 
scholen, recreatieve en openbare 
ruimtes.

Signgrass®  is de merknaam van
NIK-Tufting B.V.
Stökskesweg 9b
5571 TJ  Bergeijk

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

Avanti-Turnivo is de turnvereniging in De Kempen. We zijn actief in de kernen  
Eersel, Bladel, Reusel en Hilvarenbeek. We bieden gezond bewegen aan 
vanaf 2 jaar tot en met 60+. Zo bieden we ouder-kindgym, kleutergym,  
turnen voor jongens en meisjes en wedstrijdturnen aan. Daarnaast hebben 
we een maatschappelijk sport- en beweegaanbod. Denk hierbij aan MRT 
binnen het basisonderwijs of de beweegclub voor chronisch zieken die we 
in combinatie met een fysiopraktijk aanbieden. Binnen onze organisatie 
hebben we meerdere trainers in loondienst. Wij zijn op zoek naar een

MRT TRAINER/DOCENT
Bewegingsagoog m/v 

12 uur per week
In deze functie werk je met kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs.  
Je werkt op de verschillende scholen in een van de gemeente Bladel. De  
kinderen waarbij je een motorische achterstand hebt geconstateerd begeleid 
je met specifieke oefeningen om hun motorische vaardigheid te verbeteren. Je 
voert gesprekken met de ouders en de groepsleerkracht of intern begeleider 
van de scholen.  

Avanti-Turnivo is een open en ongedwongen organisatie waar je veel ver-
antwoordelijkheid krijgt. We zoeken daarom pro-actieve mensen die graag 
een bijdrage leveren aan de realisatie van onze ambitieuze plannen voor de  
komende jaren.

We bieden je een contract met salaris dat vergelijkbaar is met de CAO werken 
in de sportvereniging. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding en zijn 
er mogelijkheden voor specifieke vakopleidingen.  

Heb je interesse in deze afwisselende (bij)baan, stuur dan je cv naar 
info@avanti-turnivo.nl. 

REGIO - De gemeenten Bergeijk, Eersel, 
Bladel en Reusel-De Mierden willen het 
sport- en beweegaanbod in de Kempen 
versterken en tegelijk de maatschappelij-
ke kracht van ‘sport en bewegen’ optimaal 
benutten. De gemeenten zien sport en 
bewegen als een middel om algemenere 
beleidsdoelstellingen rond gezondheid, 
leefbaarheid en sociale samenhang, te be-
reiken.

Daarom ondertekenden de vier wethouders 
van de gemeenten woensdag 22 juni een 
convenant met Stichting Kempen in Bewe-
ging. Met de ondertekening is de samenwer-
king tussen deze Kempische gemeenten en 
de uitvoeringsorganisatie van het Kempisch 
Sport- en Beweegakkoord – Stichting Kem-
pen in Beweging - bekrachtigd. 

De Stichting Kempen in beweging is een on-
afhankelijk adviesorgaan. Het kan gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de gemeen-
teraad, het college van B&W en de ambtelijke 
organisatie over de hoofdlijnen van het sport-
beleid van de gemeente. Zo kan de Stichting 
Kempen in Beweging haar kennis en ervaring 
inzetten voor het gemeentelijk sportbeleid. 

Daarnaast is de stichting verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het Kempisch Sport- 
en beweegakkoord. Daarvoor is onder an-
dere de website www.kempeninbeweging.nl 
opgezet. Daar kan elke sport- en beweegaan-
bieder zijn of haar aanbod gratis vermelden 
en kunnen inwoners alles op één plek vinden. 
De stichting en gemeenten hebben periodiek 
overleg met elkaar om de samenwerking op-
timaal te benutten.

Samenwerking tussen Kempische gemeenten 
en uitvoeringsorgaan Kempisch Sport- en 
beweegakkoord bekrachtigd

V.l.n.r.: wethouders Kox (gemeente Eersel), wethouder Maas (gemeente Reusel-De Mierden), voorzitter Van Kouteren (Stichting 
Kempen in Beweging) en wethouder Luijten (gemeente Bergeijk). Wethouder Jansen (gemeente Bladel) ontbrak op deze foto.
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
BIJBAAN IN DE BEDIENING

 Ben jij die horeca topper in spe die bij ons 
één dag in het weekend (en vakanties) 

wil komen werken?

BUITENDIENST KINDERBOERDERIJ
Heb jij affi  niteit met groen en dieren?

Op zaterdag ochtend en 1 x in de 2 weken 
op zondag de dieren voeren. 

In de vakanties meer in overleg. 

Reageer snel via:
gertjan@hollandershoeve.nl of 

loop even binnen bij het restaurant. 
Salaris per week.

www.hollandershoeve.nl

V A C A T U R
E

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

VACATURES
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VESSEM - Groep 6, 7 en 8 van basisschool 
St. Lambertus zijn weer enthousiast ge-
start met muziek maken, onder leiding van 
Art 4 U, in samenwerking met muziekver-
eniging St. Cecilia. 

De kinderen gaan aan de slag met diverse  
blaasinstrumenten en slagwerk, en zorgen 
ervoor dat ze zondag 10 juli een fantastisch  
eindconcert kunnen geven voor iedereen die 
het horen wil. Ook wordt er opgetreden door 
onze muziekvereniging St. Cecilia en ons 
nieuwe orkest Prima Vera (beginnende mu-
zikanten). 

Mochten de kinderen enthousiast geworden 
zijn en verder willen met muziekles, neem 

dan contact op met onze vereniging en infor-
meer wat de mogelijkheden zijn.

Muziek
Kinderen kunnen hun emoties erin kwijt en 
helpt ze met hun gevoelens om te gaan. Lied-
jes bieden troost, rust of maken blij. Muziek 
bevordert de concentratie van kinderen en 
het samenwerken. Kinderen krijgen voldoe-
ning als ze zien dat anderen genieten van hun 
‘optreden’. 

Datum en tijd: zondag 10 juli, om 14.00 uur.
Locatie: tuin van de De Gouden Leeuw, Jan 
Smuldersstraat 24 in Vessem. 

Zet het in je agenda en tot dan!

Eindconcert blazersklas BS St. Lambertus 
en muziekvereniging St. Cecilia

JONGEREN

EERSEL - Het jaarlijkse ondernemerspro-
ject is onderdeel van het vak economie 
voor onze derdejaars havo- en vwo-leer-
lingen. Dit jaar was het voor het eerst dat 
onze leerlingen meededen met het project 
YES! van Jong Ondernemen. Het project 
YES! maakt jongeren ondernemer en helpt 
bij het ontdekken van hun talenten. 

Tijdens een project van drie maanden start-
ten leerlingen in groepjes een eigen onderne-

ming. De bedrijfjes van de leerlingen verkoch-
ten verschillende producten. Denk hierbij aan 
T-shirts bedrukt met een zelfontworpen logo, 
sieraden, verse sapjes, tassen, vogelhuisjes 
en nog veel meer. 

Met behulp van sociale media en tijdens onze 
minimarkt op het Rythovius College lukte het 
de leerlingen om hun producten te verkopen. 
In deze bijzondere tijd wisten ze gezamenlijk 
toch een winst van € 1.100,14 uit hun onder-
nemingen te halen. De winst komt ten goede 
aan de goede doelen: Dierenambulance en 
KiKa Kinderfonds. Deze stichtingen heb-
ben de leerlingen zelf uitgekozen. Docenten  
Tamara van der Stek en Steffie van Weert zijn 
trots op de leerlingen!

Knappe prestatie 3 havo en 3 vwo 
voor project YES! Jong Ondernemen

Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand juli

Smolke
hondenbrokmeloen en bot

van € 16,99 voor

€ 11,99

3 kg 

2e 
Halve prijs

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  
www.teurlings-demulder.nl

Koelmat

op alle soorten

Smoofl 
Hondenijs

15% korting

5 Euro terugbetaald op een zak 
1 kg Opti-Life 
kattenbrok 

15% korting
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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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

salesale
Summer

MA - VRIJ  09:30-18:00

ZAT  0 9 : 3 0 - 1 7: 0 0

Spurke ruimt op!

NIEUWSTRAAT 8  EERSEL  0497 - 55 69 96    WWW.SPURKE.NL

EDUCATIEF

Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - De samenleving verandert in 
rap tempo en het onderwijs moet daarin 
mee. Door vluchtelingen, arbeidsmigran-
ten en expats neemt het aantal andersta-
ligen in het basisonderwijs toe. Er ligt een 
uitdaging voor het onderwijs, maar ge-
lukkig zijn daar Eefje Smets en Geert van 
Glabbeek. Zij zijn kartrekkers op het ge-
bied van het onderwijs aan anderstaligen 
bij KempenKind en vertellen er graag over.

Goedlopende samenleving
Eefje en Geert zijn verbonden aan het CPO 
(Centrum voor Passend Onderwijs). “Onze 
grootste taak is om het onderwijs aan an-
derstaligen te ontwikkelen”, vertelt Eefje. 
“Natuurlijk denken we dan aan kinderen 
hun thuisland hebben moeten ontvluchten 
maar ook aan kinderen wiens ouders een 
baan hebben gevonden bij één van de vele 
bedrijven in de regio. Taal is bijna een eerste 
vereiste om contact te maken en een plaats-
je in de samenleving te veroveren. Bij jonge 
kinderen gaat taalverwerving doorgaans héél 
snel maar dan moeten de leerkrachten er wel 
goed op voorbereid zijn.” Geert vult aan: “Het 
werkt twee kanten op: Nederlandse kinderen 
moeten leren dat de maatschappij internati-
onaliseert en dat ze mee moeten in die ont-
wikkeling. Kinderen van buitenlandse komaf 
moeten hun plekje in Nederland zien te vin-
den. En sámen moeten we zorgen voor een 
goedlopende samenleving.”

Subsidie
Het is er Brainport veel aan gelegen dat de 
internationalisering op de kaart wordt gezet 
en daarom werd een subsidie beschikbaar 
gesteld voor het onderwijs. Eefje: “Scholen 
konden dat op individuele basis aanvragen 
en zelf een programma in elkaar zetten. Bij 
KempenKind hebben we ervoor gekozen om 
het veel breder te trekken en als één overkoe-
pelende organisatie alle scholen te verbin-
den. Het grote voordeel is dat je zo voor iede-
re KempenKind school minstens één collega 
kunt opleiden die hun kennis daarna delen 
met collega’s. Voor ons werkt het goed; alle 
scholen binnen KempenKind zien de meer-
waarde en hebben zich aangesloten.”

Vierjarenplan
De subsidie is bedoeld voor een project dat 
over vier jaren wordt gedraaid. Geert: “Het 
eerste jaar – dit schooljaar – staat in het teken 
van  ‘traumasensitief onderwijs’. Dit is vooral 

gericht op kinderen die gevlucht zijn. We lei-
den leerkrachten op om signalen te herken-
nen en om te gaan met de achtergronden van 
de kinderen. Het tweede jaar gaan we aan de 
slag met ‘culturele diversiteit’. Hoe reageer je 
op elkaar, wat zijn de waarden, waar komen 
onze eigen opvattingen vandaan en hoe kun-
nen we die positief beïnvloeden, hoe leren 
we elkaar begrijpen? Het antwoord is: door 
nieuwsgierig naar elkaar te zijn. Te willen 
leren van elkaar en elkaars sterke kanten te 
willen zien. Jonge kinderen zien de uiterlijke 
verschillen tussen mensen wel maar hangen 
er vanuit zichzelf geen waardeoordeel aan. 
Een andere huidskleur is voor hen niets meer 
dan een feit. Spelen kent geen kleur, religie 
of culturele afkomst en dat willen we als uit-
gangspunt nemen.”

Voor spelen heb je geen taal nodig
In het derde jaar staat taal centraal. “Natuur-
lijk wordt er dagelijks met taal gewerkt want 
dat is noodzakelijk om echt goed contact te 
krijgen”, legt Eefje uit. “Al geldt ook hier weer: 
voor spelen heb je geen taal nodig. Datzelf-
de geldt voor cultuur, muziek en sport. Voor 
leerkrachten geldt dat we hen tools geven om 
kwalitatief goed taalonderwijs aan te bieden 
aan leerlingen met een anderstalige achter-
grond. Het doel is om jonge kinderen meteen 
in het regulier onderwijs in te laten stromen. 
Kinderen vanaf 6 jaar krijgen een jaar nieuw-
komersonderwijs bij de neveninstroom ge-
huisvest in Het Palet Hapert maar stromen 
daarna in het regulier onderwijs in. Wij willen 
onderzoeken hoe we de talige ontwikkeling 
zo eff ectief mogelijk ondersteunen.” In het 
vierde jaar van het project vallen alle puz-
zelstukjes in elkaar en wordt de verkregen 
kennis van de drie thema’s geconsolideerd. 
“Evengoed kan het zijn dat één van de drie 
pijlers meer aandacht vergt, dan zetten we 
daar natuurlijk verder op in”, aldus Eefje.

Samen
Het is goed om te zien dat bij alle scholen de 
bewustwording groeit. Geert: “We zien de 
verschuiving van expats; die werden tot een 
aantal jaren geleden vooral in de grote steden 
gehuisvest. Nu ze besloten hebben te blijven, 
zoeken ze woonruimte in de dorpen en dús 
komen de kinderen op onze scholen. Leer-
krachten pikken dit op, gaan de dialoog aan 
met elkaar en willen leren van elkaar. Het ge-
voel dat we het sámen moeten doen, is groot. 
Van een aantal scholen is een afgevaardig-
de die opgeleid wordt om later de kennis en 
vaardigheden over te dragen. Dat gebeurt 

door studiedagen en trainingen. Daarnaast 
gaan Eefje en ik onze kennis vergroten zodat 
er altijd twee specialisten op dit gebied in het 

CPO zitten.” De maatschappij verandert en bij 
KempenKind is men, dankzij de royale subsi-
die van Brainport, klaar voor die verandering.

Internationalisering en onderwijs 
gaan hand in hand
Dankzij subsidie Brainport kan KempenKind bouwen aan passend onderwijs anderstaligen

Geert van Glabbeek (l) en Eefje Smets (r). De subsidie is bedoeld voor een project dat over vier jaren wordt gedraaid. 
Geert: “Het eerste jaar – dit schooljaar – staat in het teken van  ‘traumasensitief onderwijs’. Dit is vooral gericht op 
kinderen die gevlucht zijn. We leiden leerkrachten op om signalen te herkennen en om te gaan met de achtergronden 
van de kinderen. Het tweede jaar gaan we aan de slag met ‘culturele diversiteit’.”
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Tomos Flexxer snorfiets, 2008, 1565 km 
gelopen. € 325,-. Tel. 06-47025347 / 
0497-681640.

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

JONGE SCHARREL-LEGKIPPEN
Bruine en witte. Hoogemierdseweg 23, 
Lage Mierde, tel. 013-5091347.

Bruin eiken tafel + 4 eiken stoelen, zachte zit en 
rug, i.g.st. € 50,-. Tel. 06-31515081.

Trampoline, 2,40 doorsnede, i.g.st. € 50,00.
Tel. 06-34263764.

Elektrische koelbox voor in auto, werkt op 
sigarenaansteker, merk Mobicool, € 25,-.
Tel. 06-23835972.

Honda CX 500 motor, bouwjaar 1979, 32.492 
mijl, in prima staat (met cadan), 2e eigenaar.
€ 1.950,00. Tel. 06-23418464.

Lego city brandweerkazerne 60110-60107-
60002 (tweemaal). Tel. 382233.

Lego city politiebureau 60210-60044-60047.
Tel. 382233.

Metabo elektrische heggeschaar, weinig 
gebruikt. € 25,-. Tel. 06-34412325.

Boeken Het Aanzien, diverse jaren tussen 1964 
en 2008. Los te koop. Tel. 0497-388051.

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.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor elke week 
of om de 14 dagen in Hapert. Dagdeel en tijd in 
overleg. Whatsapp naar 06-22037327.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 uur per week in 
Reusel. Dagen in overleg. Graag alleen serieuze 
antwoorden met ervaring. Tel. 06-25443988.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp, 3 tot 4 uur per 
week in Hapert. Dag en tijd in overleg. 
Tel. 06-13655155.

GEZOCHT: Stalling voor camper, 7,40 x 2,20. 
Tel. 0497-383082.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 1x per 
2 weken, voornamelijk voor keuken, badkamer 
en toilet, wegens mijn beperkingen. 
Bel of app: 06-53558933.  

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: 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.

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.

GEVRAAGD: Plaatjes van Historisch Eersel, 
uitgave PLUS. Tel. 0497-388051.

 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

GRATIS

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

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

========================
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

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

Garagesale
- Groot Terkooijen - Bladel
- Zondag 17 juli 
- Van 10.00 tot 15.00 uur

Ruim 150 m2 aan spullen. 
Meerdere standhouders aanwezig

Garagesale



29 8 juli 2022 VERMAAK

WESTELBEERS - Op woensdag 13 juli, om 
20.00 uur, geeft zangeres Monica Coro-
nado, samen met gipsy flamencogitarist 
Manito concert, een concert bij volle maan 
op het terrein van De Cultuurboerderij, 
Voldijnseweg 8 in Westelbeers. Bij dit op-
treden wordt de luisteraar meegenomen 
naar een wereld vol passie, weemoed en 
hartstocht. 

Bij de concerten krijgt Monica met haar tem-
perament het publiek snel op het puntje van 
de stoel. Manito weet altijd met zijn virtuoze 
spel haar te stimuleren het onderste uit de 
kan te halen. Dit optreden belooft een en al 
vuur! Mónica Coronado begeleidt zichzelf op 
gitaar. Met heldere stem zingt zij haar ver-
halen, verzameld en beleefd in haar zwer-
vend bestaan als muzikant. Haar muziek is 
golvend, warm, ritmisch en optimistisch van 
toon. De uit Barcelona afkomstige zangeres 
heeft samen met gipsyflamenco gitarist Ma-
nito een gepassioneerd concertprogramma 
met Spaanstalige liederen uit Spanje en Zuid 
Amerika.  

Mónica en Manito stonden op 2 augustus 
2015 voor het eerst samen op de planken. 
Het bleek een gouden combinatie. Muzikaal 
vullen ze elkaar perfect aan. Mónica voelt 
zich als een vis in het water als Manito haar 
begeleidt. Hij weet met zijn temperamentvol-
le gitaarspel haar stem naar een hoger plan 

te tillen. Een live optreden van dit tweetal is 
altijd puur, vol overtuiging en emotie. 

Dit intieme luisterconcert is een echte aan-
rader voor de romantici onder ons. Men zit 
deze avond rond het kampvuur dicht bij de 
artiesten bij het licht van de maan. Tussen 
de bedrijven door kan men genieten van een 
drankje en van de schitterende omgeving. 
Wees welkom!

Volle maan concert van 
zangeres Mónica Coronado 
en fl amencogitarist Manito 
bij De Cultuurboerderij

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

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

UitslagUitslag
Loterij Jubileum v.v. Netersel

HOOFDPRIJS:
Elektrische fiets t.w.v. €2500

Loterij Jubileum v.v. Netersel
75 jaar

Prijs 
nr

Winnend 
lot nr

1 1045

2 2377

3 1048

4 0700

5 1185

6 2627

7 0867

8 0387

9 2636

10 0328

11 2360

12 1048

13 0752

14 0308

15 0329

16 1487

17 2364

Prijs 
nr

Winnend 
lot nr

18 1138

19 1202

20 0098

21 0292

22 1194

23 0634

24 0434

25 0900

26 1207

27 1243

28 0357

29 2476

30 0333

31 0292

32 2581

33 1612

34 1172

Prijs 
nr

Winnend 
lot nr

35 1002

36 0855

37 0690

38 1209

39 0688

40 1145

41 2382

42 1150

43 1176

44 2382

45 0433

46 0097

47 0263

48 1077

49 2387

50 1197

Prijzen zijn af te halen op dinsdag 5 - Juli en maandag 11 - Juli vanaf 
20:30u tot 21:30u in de kantine van VV Netersel op vertoning van het 
winnend lotnummer of maak een afspraak via 
20:30u tot 21:30u in de kantine van VV Netersel op vertoning van het 

vvnetersel1@gmail.com
20:30u tot 21:30u in de kantine van VV Netersel op vertoning van het 

Wegens een technische storing is de online registratie van loten niet 
gelukt. We proberen zoveel mogelijk mensen persoonlijk te benaderen.
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

PAROCHIE

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

15e Zondag door het Jaar
Zaterdag 9 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Anneke Hoeben-Geboers

Zondag 10 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Wout Maas (vw. sterfdag)
- Piet Pluijms en overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Ad Hesselmans

Feest: H. Benedictus, 
patroon van Europa
Maandag 11 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 12 juli
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 13 juli
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 14 juli
19.00 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters (vw. verjaardag)

Vrijdag 15 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- War Janssen en Nellie Janssen-Heesters

16e Zondag door het Jaar
Zaterdag 16 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 17 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jaargetijde Bert Verstijnen
- Maria van Gisbergen-van de Borne
- Maria Lavrijsen-Maas en Wim Lavrijsen
- Henk van Loon en 
  Gerrit en Miet Sanders-van den Borne
- Toon Vissers

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
Het hoogfeest van de Apostelen Petrus en 
Paulus markeert voor onze parochie de over-
gang naar de vakantietijd. We hadden afgelo-
pen weekend een gezellige vrijwilligersavond 
en verschillende feestelijke vieringen. Nu zin-
gen we een toontje lager. Hoewel, 20 juli is de 
volgende ‘soirée musicale’ in de pastorietuin. 
Iedereen die wat wil zingen, spelen of voor-
dragen krijgt een podium. Als groep of alleen. 
Jong of oud. Professioneel of amateur. Het 
is geweldig leuk om op een andere manier 
samen te komen dan we gewend zijn. Mu-
ziek verbindt mensen. Dat doet goed, omdat 
godsdienst nogal eens een splijtzwam kan 
zijn. Dat hebben Petrus en Paulus ook ge-
merkt. In plaats van de transformatie van het 
christendom in een wereldgodsdienst (dat is 
een utopie), kunnen we beter de universele 
taal van de kunst bevorderen die de hardheid 
verzacht en de eenheid versterkt. Welkom!

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 9 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 

15e Zondag door het Jaar
Zondag 10 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref, H. Donatus

H. Benedictus
Maandag 11 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 12 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Henricus
Woensdag 13 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Camillus de Lellis
Donderdag 14 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

H. Bonaventura
Vrijdag 15 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 16 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  

16e Zondag door het Jaar
Zondag 17 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, Kerk, doop van 
                 Benjamin Kant en Morris Merkx

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 16 en 17 juli)

Bladel zaterdag:
- Voor de kinderen in de Parochie

Bladel zondag:
- Piet van Avendonk (vw. sterfdag
  nms. Jo, kinderen, kleinkinderen en Puk)
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje 
  en Doortje (nms. Annelies en Sandra)
- Trina Maandonks-van de Oever

Casteren:
- Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes

Hapert:
- Jo Lavrijsen-van Ham

Hoogeloon:
- Maria Rieter (f)
- Frans en Johanna Lemmens-Lepelaars 
  en overleden familieleden

Mededelingen:
-  Donderdag 7 juli was de feestdag van 

de Zoete Moeder. Vanwege de jaarlijkse 
priesterdag in Den Bosch wordt de Mis in 
Hoogeloon verzet naar 14 juli.

-  Zaterdag 9 juli vieren we de HH. Martelaren 
van Gorcum. 

-  Zondag 10 juli gedenken we in Hapert de 
Heilige Donatus.

-  Woensdag 20 juli, om 20.00 uur, is de volgen-
de soirée musicale in de pastorie. Mensen die 
iets willen voordragen, muzikaal of literair, en 
mensen die willen luisteren, zijn welkom.

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 10 juli: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, livestream vanuit Eersel
Zondag 17 juli: 10.00 uur. Nog geen voorganger bekend
Zondag 24 juli: 10.00 uur. Nog geen voorganger bekend

- 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 10 juli: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 17 juli: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond
Zondag 24 juli: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het medeleven 
en de vele kaarten die we ontvingen na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Jo Jansen-Willems 

Een speciaal woord van dank voor pastoor Schilder en vooral voor de 
medewerkers van de afdeling Iepenlaan van Floriaan, voor de respectvolle 

wijze waarop voor haar is gezorgd in de laatste fase van haar leven.

Jan Jansen, kinderen en (achter-)kleinkinderen

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie 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/koffie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 uur: inloop Welzijn de Kempen, Dianne Koolen
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie 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/koffie 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/koffie 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/koffie drinken/praatje maken  

Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffie 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 11 JULI T/M VRIJDAG 15 JULI

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 17 juli om 10.00 uur.
- Zondag 31 juli om 10.00 uur. Intentie: Jo en 
  Jac Broeckx-Vissers en kleinzoon Mark.

- Zondag 14 augustus 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

REGIO - Zowel in 2020 als in 2021 zette 
corona een streep door de jaarlijkse bede-
vaart naar Kevelaer. 
 
Momenteel zijn de omstandigheden echter 
gelukkig zodanig veranderd dat we weer met 
een bedevaart een bezoek mogen brengen 
aan Maria in Kevelaer. Voor velen zal dat een 
goed bericht zijn, juist omdat in de afgelopen 
jaren met hun ziekten en beperkingen juist 
steun door het bezoek aan Maria, de Con-
solatrix Afflictorum – Troosteres van de Be-
droefden, zo node werd gemist. De trouwe 
bezoeker van onze bedevaart zal merken dat 
corona ook in Kevelaer duidelijk zijn sporen 
heeft nagelaten. Zowel horeca als winkels 
hebben het (soms te) moeilijk gehad. De pel-
grims hebben echter hun vertrouwen niet 
verloren en komen weer in grote getale naar 

hun pelgrimsoord, zodat alles snel als van 
ouds zal overkomen en iedereen zich weer 
thuis voelt bij ons aller Moeder Maria. 
 
Op donderdag 18 augustus vertrekken de 
bussen weer naar Kevelaer. Voor tijdstip en 
plaats van vertrek en overige inlichtingen kunt 
u zich wenden tot: Maria van Gompel-van 
Lindt, De Lend 11d, Reusel, tel. 0497-642874; 
Gerda de Kok, Markt 12, Hapert, tel. 0497-
385557; Iet Looijmans, De Smis 1, Netersel, 
tel. 0497-591010; Anneke Meulenbroeks, De 
Tollande 6, Hoogeloon, tel. 0497-682553; 
Gonnie van de Boomen, Lindestraat 5, Eersel, 
tel. 0497-516133 en Marian van Poppel in Ber-
geijk (pelgrims uit Bladel), tel. 06-52034944.

Kosten zijn voor volwassenen € 20,00 en kin-
deren tot 12 jaar € 10,00.

18 augustus bedevaart naar Kevelaer

Dankwoord van Pastoor 
Joseph namens de pa-
rochianen en schoolkin-
deren van de Fathima 
High School in het dorp 
Mlamala in de provincie 
Kerala in India.

Zoals eerder gemeld heeft de Adventsactie 
in 2021 in onze parochie € 1200,- opgebracht. 
De opbrengst was bedoeld voor de afbouw 
en verdere inrichting van de eetzaal van de 

Fathima High School in Mlamala, India. 

Pastoor Joseph heeft bijgaande foto gestuurd 
en dankt allen voor de mooie bijdrage. Het 
parochiebestuur in Mlamala heeft de nodige 
eettafels en banken laten maken, zodat de 
kinderen niet meer op de grond behoeven te 
zitten om te eten.

Namens de parochianen en de kinderen heel 
hartelijk dank en de hartelijke groeten van 
Pastoor Joseph.

Dankwoord van Pastoor Joseph
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Wij zoeken
vak(antie) krachten

Want we hebben werk zat!

Ben je op zoek naar een leuke vakantie- of zaterdagBaan (va 16 jr)
of wil je starten met een BBl-opleiding?

kom Bij het gezelligste familieBedrijf van de regio!
mail naar vacatures@gooskens.nl of

Bel/app naar 06 - 55 93 01 73 (marion totté).

Fdj


