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EERSEL - Tijdens de zomervakantie is het 
weer een gezellige boel in het Kempen-
museum. Zoals jullie gewend zijn worden 
er weer drie speciale middagen voor 
kinderen georganiseerd.

Woensdag 20 juli, woensdag 3 augustus en 
woensdag 17 augustus staan helemaal in het 
teken van de tentoonstelling ‘Op eenzame 
hoogte’. Deze bijzondere expositie vertelt het 
verhaal van 6 eenzame kerktorens in de Kem-
pen. De kindermiddagen sluiten hierbij aan.

Kun jij zelf een mooie toren timmeren? Wat 
dacht je van een glas-in-lood raam of een 
haantje voor de toren maken? Of een klepel-
tje voor de torenklok vilten? Met een beetje 
hulp van de vrijwilligers gaat dit vast allemaal 
lukken. Ook krijg je een rondleiding door de 
tentoonstelling in het museum. Natuurlijk 
is er ook een eethoekje met lekkere koek-
jes en drankjes. En na afloop krijgt iedereen 
een echt diploma! Kom naar het museum 
voor een heerlijke en actieve middag. Neem 

je broertjes, zusjes, (groot)ouders, vrienden, 
ooms en tantes mee. We starten om 13.30 
uur en sluiten om 16.30 uur. De entree is voor 
zowel de kinderen als de begeleiders € 3,00.  

De actuele info hierover vind je op de web-
site of bel 0497-515649. Wij zien je graag bij 
Kempenmuseum de Acht Zaligheden aan de 
Kapelweg 2 in Eersel.

www.achtzaligheden.nl

Kindermiddagen 
bij het Kempenmuseum

DreamRides, een avontuur 
voor het goede doel
BLADEL - Acht wielrenners besloten het 
dit jaar over een andere boeg te gooien. 
Onder de vlag van Blaal2BeatCancer ont-
stond een ambitieus plan wat de laatste 
week van juni succesvol ten uitvoer is ge-
bracht: DreamRides.

Harold van Empel, Kim Faes, Teun Jansen, 
René Veldhuizen en Rob Kuijpers zijn woon-
achtig in Bladel en zijn samen goed voor on-
telbare deelnames aan Alpe d’HuZes en Giro 
di Kika. Hans Mercx, woonachtig in Canada 
maar geboren en getogen in Bladel, komt 
al jaren in juni over om aan te sluiten bij de 
goede doelen rides. Gerd Glaudemans is 
woonachtig in Curaçao, maar heeft een verle-
den in Brabant en Ronald de Krijger is patho-
loog in het Prinses Maxima Centrum voor kin-
deroncologie. Acht renners met een droom...

Bij deelname aan Alpe d’HuZes bepaalt de 
organisatie van het evenement, in samen-
spraak met het KWF, waar de opgehaalde 
gelden naartoe gaan. De deelnemers van 
DreamRides hadden de behoefte om meer 

zelf te bepalen waar de donaties die ze 
ophaalden naartoe zouden gaan. Ze gingen 
dan op zoek naar concrete projecten die ze 
zouden kunnen ondersteunen.

In Nederland kwam de zoektocht al snel uit 
bij het Prinses Maxima Centrum voor kinder-
oncologie in Utrecht. Dat was geen toeval 
aangezien Kim Faes daar werkzaam is als on-
cologisch verpleegkundige. Door de indruk-
wekkende verhalen uit het ziekenhuis was de 
keus snel gemaakt. DreamRides omarmde de 
ouder-kindkamers als concreet project. Tij-
dens de rondleiding die het team kreeg door 
het ziekenhuis kregen ze de mogelijkheid om 
met eigen voeten in de ruimte te staan waar 
ze al die maanden geld voor op hebben ge-
haald. De rondleiding maakte grote indruk op 
het team en het unieke karakter van Dream-
Rides ontvouwde zich langzaam. Een klein 
evenement met een heel concreet en tast-
baar doel.

Wij helpen u en uW kind! 

SCheiden

www.knegtmansadvocaten.nl
Bladel: 0497 - 38 38 68 Bergeijk: 040 - 207 60 76

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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LAAT ZE HET NIET RUIKEN
De meeste inbraken starten bij 
de achterdeur en de poort. Met 
veiligheidsbeslag voorzien van 

kerntrekbeveiliging haal je jouw 
bewapening in huis. Zo bescherm je de 

zwakste schakel thuis.

Jouw schat bewaren?
Neem contact met ons op

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

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. 

De Fietsdriedaagse wordt gehouden van 26 t/m 28 juli 2022. Inschrijven en vertrek elke 
avond van 17.00 tot 19.30 uur. 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 j.heesters3@chello.nl

www.overkoepelendorgaan.nl

LOKAAL

REUSEL - Dit jaar bestaat onze vereniging 
90 jaar. Van die 90 jaar is Peer van Limpt 
al 70 jaar actief lid. Een prestatie van for-
maat! Peer was al die jaren een fanatiek 
imker die ook menig startende imker de 
kneepjes van het vak heeft bijgebracht. 

Daarnaast heeft Peer zich als bestuurslid 
enorm ingezet voor onze vereniging en heeft 
hij samen met een team van vrijwilligers vele 
jaren de tuin rond ons verenigingsgebouw 
onderhouden. Ook heeft hij zich ingezet 
met het vlechten met wilgen tenen en het 
maken van korven en mandjes met pijpjes-
stro (bunt). 

Als blijk van waardering heeft Peer al in 
2012 een eigen bank gekregen bij ons ver-
enigingsgebouw. Tegenwoordig doet hij het 
wat rustiger aan. Om onze waardering nog 
eens extra te onderstrepen heeft Peer tijdens 
de jaarlijkse barbecue op zondag 26 juni het 
erelidmaatschap en bijbehorende oorkonde 
van Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius 
Reusel gekregen en uiteraard was er voor zijn 
vrouw Rien een mooie bos bloemen. 

Wij feliciteren Peer en Rien met deze mijl-
paal en hopen hen nog vele jaren in goede 
gezondheid te kunnen begroeten bij onze 
vereniging.

Peer van Limpt erelid van 
Sint Ambrosius Reusel

Uitslag loterij ‘kortere afstanden’ (trekking vrijdag 8 juli)     
- Zonnebril Van Bommel Optiek Lot 1022 
- Barbecuepakket GMO Nederland Lot 1081 
- Waardebon Lemmens Glaszetters- en Schildersbedr. Lot 1055 
- Wandelsokken Voet en Goed Lot 903 
- Levensmiddelentas Jumbo Dick van Gerwen Lot 967 
- Waardebon Stappaerts Mode en Wonen Lot 1175 
- Waardebonnen Pizzeria Sphinx Loten 807 en 1165
- Borrelbox KempenGenot Lot 1171 
- Cadeaupakket Zest Multibrandstore Loten 1176 en 1010
- Handdoeken & waardebon Fysio-/Sportcenter Hapert Loten 895 en 887
- Proostpakket Landal Greenpark Het Vennenbos Lot 1174 
- Waardebon Café ‘t Pleintje Lot 999 
- Verrassingscadeau De Hapertse Hofdame Lot 868 
- Glazenset Wijnslijterij Hendriks Lot 957 
- Diverse cadeausets Trekpleister Loten 1065, 1079, 693
- Diverse cadeausets DA Drogisterij Antonius Loten 1115 en 995
- Diverse cadeausets Hermans Tweewielers Loten 1150 en 861
- Waardebon Lunch & Diner 38 Lot 856 
- Cadeauset Arie van de Meer Rijwielhandel Lot 1074 
- Cadeauset Basten Bloemenatelier Lot 1144 
- Waardebon Cafetaria De Zaak Lot 1091 
- Cadeaubon Bakkerij Wieland Lot 1008 
- Waardebonnen Bakkerij van de Voort Loten 681 en 1063

Uitslag loterij ‘langere afstanden’ (trekking zondag 10 juli)      
- Zonnebril Van Bommel Optiek Lot 1225 
- Levensmiddelentas Jumbo Dick van Gerwen Lot 1206 
- Wandelsokken Voet en Goed Lot 1250 
- Waardebon Pizzeria Sphinx Lot 1197 
- Cadeaupakket Zest Multibrandstore Lot 1229  
- Cadeauset Trekpleister Loten 1210 en 1236
- Cadeauset DA Drogisterij Antonius Lot 1231 
- Cadeauset Hermans Tweewielers Lot 1246

Daarnaast willen we Twice as Nice, Arie van de Meer Rijwielhandel en Hermans Tweewielers 
bedanken voor het beschikbaar stellen van diverse cadeau’s, die uitgereikt zijn aan de kinderen 
die deelgenomen hebben aan de Wandelweek Hapert. 

Prijzen kunnen worden opgehaald op dinsdag 19 juli, tussen 19.00-20.00 uur, in gemeenschapshuis 
Den Tref in Hapert. Bent u verhinderd, neem dan contact op met de organisatie. Voor info zie:

www.wandelenhapert.nl

Uitslag loterij Wandelweek Hapert
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De deelnemers uit Curaçao en Canada om-
armden in hun thuisland ieder ook een eigen 
initiatief. Het Willow Fund in Canada en het 
Ronald McDonald house in Curaçao. De laat-
ste heeft een hele nauwe band met het Prin-
ses Maxima Centrum. Daarmee ontvouwde 
zich nog een stukje van het unieke karakter 
van DreamRides. De deelnemende renners 
hebben allemaal hun eigen redenen om er-
gens voor te fietsen. DreamRides maakt het 
mogelijk om de krachten te bundelen.

De donatieteller loopt nog steeds door maar 
de tussenstand is al indrukwekkend. Ruim 
€ 30.000,- voor het Prinses Maxima Centrum, 
ruim 35.000 US dollar voor het Ronald 
McDonald House en ruim 8.000 Canadese 
dollar voor het Willow Fund. Het resultaat van 
diverse georganiseerde evenementen, par-
ticuliere giften en bedrijven die DreamRides 
ondersteunen.

De organisatie van het nieuwe evenement is 
100% door DreamRides zelf gedaan. Er lag 
niets meer dan een lege asfaltweg tussen het 
Meer van Geneve en Menton, gelegen aan 
de Middellandse Zee. DreamRides voerde in 
2022 namelijk over een bekende route, na-
melijk Route des Grandes Alpes. Ruim 800 ki-
lometer en 20.000 hoogtemeters dienden de 
renners te overbruggen. Een ambitieus plan...

In 6 etappes diende de route afgelegd te wor-
den. Logistiek was dat onmogelijk geweest 
zonder de hulp van de 4-mans crew die de 
acht wielrenners tot in de puntjes verzorgden 
vanuit een camper en een bus: Peter Wouters, 
Sander van Leuven, Theo Beumer en Edgar 
Wanga. Edgar is woonachtig op Curaçao en 
is speciaal voor DreamRides overgekomen 
om de speciale ervaring van de groep vast te 
leggen op video.

De namen van de 17 cols die het team moest 
bedwingen is indrukwekkend: Col de Gets, 
Col de la Colombière, Col des Aravis, Col des 
Saisies, Cormet de Roselend, Val Claret, Col 
de l’Iseran, Col du Télégraphe, Col du Gali-
bier, Col d’Izoard, Col Agnel, Col de Vars, Col 

de la Cayolle, Col de Sainte, Col Saint-Mar-
tin, Col de Turini en Col de Castillon. Menig 
profwielrenner zou bedenkelijk kijken bij het 
horen van deze namen. 

De etappes waren zwaar voor de benen, met 
de tweede etappe als letterlijk hoogtepunt. 
Die dag waren de renners om 07.00 uur ver-
trokken en om 20.30 uur kwam de laatste 
in Tignes aan nadat ze 5.000 hoogtemeters 
hadden weten te overbruggen die dag. De 
andere dagen waren iets minder heftig maar 
met afstanden variërend tussen 100 en 150 
kilometer was elke dag een uitdaging. Om 
over de dagelijkse portie hoogtemeters maar 
te zwijgen.

DreamRides gaat niet alleen over fietsen 
en over geld inzamelen voor goede doelen. 
DreamRides gaat ook over je bewust worden 
dat we heel dankbaar mogelijk zijn dat we zo’n 
avontuur mogen en kunnen beleven. Gedu-
rende de week hebben de renners regelmatig 
stil gestaan op de meest mooie plekken in de 
Alpen op bijzondere momenten. Simpelweg 
om stil te staan bij het feit dat niet iedereen 
gezond is en het geluk heeft om te doen wat ze 
willen doen. Regelmatig zocht een traan zich 
een weg onder de fietsbrillen vandaan.

De renners kwamen op vrijdag 1 juli aan 
op het strand van Menton. Vermoeidheid 
maakte plaats voor trots, de fietsen werden 
geparkeerd op het strand en de zee diende 
als afkoeling. Een avontuur beleefd, een ge-
weldig bedrag opgehaald, een ervaring voor 
het leven, een prachtig evenement neergezet. 
DreamRides mag met recht een gigantisch 
succes genoemd worden. Zo’n succes dat de 
plannen voor volgend jaar al op de terugweg 
werden gemaakt en de eerste startnummers 
al zijn uitgedeeld.

Het volledige team van DreamRides bedankt 
iedereen die hen gesteund hebben. Zonder 
jullie steun hadden we dit nooit kunnen 
organiseren en hadden we het Prinses Maxima 
Centrum, Ronald McDonald House en het 
Willow Fund nooit de financiële middelen 
kunnen schenken om mooie, bijzondere en 
belangrijke dingen te doen.

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

+ 2 stokjes saté
Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,

kan dit tot een andere prijs leiden.
Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

€ 26,50 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

vervolg van pagina 1

JONG & OUD

EERSEL - Op zondag 11 september orga-
niseert atletiekvereniging DES voor de 5e 
keer de MCB Direct Parelrun met start en 
finish op de historische markt van Eersel. 
Mooie routes van 5, 10 en 15 km zijn uitge-
zet, deels door de Cartierheide en de kin-
deren kunnen lekker door het dorp rennen 
tijdens de SterrenStrand Kidsrun.

Laat de sportheld in je los en geef je op 
voor de SterrenStrand Kidsrun! 
Kom gezellig met je vrienden, vriendinnen, 
broertjes, zusjes, klasgenoten, neefjes en 
nichtjes en doe mee aan deze gezellige hard-
loopwedstrijd. Kom jij als eerste over de fi-
nish? Dan staat er een mooie beker voor jou 
klaar. Kinderen t/m 6 jaar mogen meedoen 
met de Funrun van 650 meter, een leuke eer-
ste kennismaking met hardlopen. Voor iedere 
sportheld is er een mooie medaille en voor de 
sportiefste basisschool van de Kempen een 
mooie prijs. De SterrenStrand Kidsrun, mede 
mogelijk gemaakt door camping TerSpegelt, 
vindt plaats tussen 10.00 en 11.00 uur, vooraf-
gaand aan de MCB Direct Parelrun. We zijn 
blij en trots dat naast MCB Direct ook JCL Lo-
gistics zich substantieel verbonden heeft aan 

dit mooie evenement in de Kempen.

MCB Direct Parelrun
Om 11.00 uur start de MCB Direct Parelrun 
voor de lopers die graag 5, 10 of 15 km lopen. 
Er zijn 3 prachtige routes uitgezet door de 
mooie natuur van Eersel. Zo zal je over de 
Cartierheide lopen, langs het Laarven en 
over de Boksheide. Ook hier is de start en 
finish op de sfeervolle markt van Eersel. Het 
Rythovius College daagt leerlingen en leraren 
uit om deel te nemen aan de 5 km loop. De 
snelste Rythoviaan ontvangt van de school 
een mooie beker en een eervolle vermelding!
Het Rythovius College zal ook dienen als uit-
valbasis voor de MCB Direct Parelrun. Hier 
kun je je straks inschrijven, je startnummer 
ophalen, omkleden en douchen. 

Inschrijving
Wil je alvast inschrijven voor dit evenement, 
dan kan dat via www.inschrijven.nl of www.
parelrun.nl. Ben je benieuwd naar de routes 
of wil je meer informatie? Neem dan een kijk-
je op onze facebookpagina of 

www.parelrun.nl

MCB Direct Parelrun
Prachtig hardloopevenement vanaf de Markt in Eersel
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(Buiten) zwemmen op 
Egyptische poort dichterbij! 

De afgelopen jaren schreef ik al meerdere keren over dit 
onderwerp. Sinds de sluiting van het buitenzwembad in 
2006 mist de gemeente Bladel een buitenzwemmogelijk-
heid. Doordat het gebied de Egyptische Poort opnieuw 
ontwikkeld dient te worden, ligt er nu een mooie kans om 
een zwemvijver te realiseren en het binnenbad te vernieu-
wen. Zwemmen op de Egyptische Poort in Bladel was dan 
ook één van de grootste speerpunten van Bladel Trans-
parant tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juli is er een 
belangrijke stap voorwaarts gezet aangezien het raads-
voorstel unaniem is aangenomen door alle partijen.

Zwemvijver
De afgelopen jaren is door ons college gewerkt aan een totaalplan van de Egyptische 
Poort. Hierin is ook een zwemvijver ingetekend van ongeveer 1,5 hectare groot. De ge-
meenteraad heeft zich positief uitgesproken over het ontwikkelen van deze zwemvijver. 
De komende tijd zal gebruikt worden om aanvullend onderzoek te doen of de zwemwater 
kwaliteit goed te waarborgen is. Want er moet uiteraard wel in gezwommen kunnen wor-
den. Daarnaast zijn er nog diverse vragen over de veiligheid.  Want in een gebied waar voor 
jong en oud sport en recreatie samenkomen moet zwemwater op de juiste manier worden 
ingepast. Dit alles wordt verder uitgewerkt en zal naar verwachting begin 2023 voor een 
definitief besluit naar de gemeenteraad komen.

Nieuw binnenzwembad
Wat ook een grote wens van ons was tijdens de verkiezingen is een nieuw binnenzwem-
bad. Iedereen die er weleens komt weet dat deze aan vernieuwing toe is. Daarnaast vin-
den wij het erg belangrijk dat kinderen zwemles binnen onze gemeente kunnen blijven 
krijgen. Bovendien is zwemmen erg belangrijk voor speciale doelgroepen zoals ouderen, 
lichamelijk beperkten en mensen met reuma. Ook heeft Bladel Transparant extra aandacht 
gevraagd voor gebruikers van de zwemfaciliteiten van Lunet-zorg. Deze organisatie heeft 
besloten diverse zwembaden te sluiten, terwijl zwemmen juist voor deze doelgroep zeer 
belangrijk is. We zouden graag zien dat er binnen het nieuwe zwembad ook faciliteiten 
worden opgenomen zodat deze doelgroep kan blijven zwemmen.

Wonen, nieuw sportpark en vernieuwde wegen
Uiteraard zijn er nog veel meer ontwikkelingen op de Egyptische Poort. Oorspronkelijk 
waren er 100 woningen ingetekend binnen het gebied. Echter is dit niet meer haalbaar nu 
de gemeenteraad besloten heeft de zwemvijver een kwartslag te draaien. Het college gaat 
verschillende scenario’s onderzoeken hoeveel woningen er nog zouden passen. BT vindt 
dat de aantallen en de hoogte van de woningen passend moet zijn binnen het recreatieve 
gebied. Daarnaast is er door het draaien van de vijver geen grote verbouwing nodig aan 
het sportpark. Hierdoor kunnen we onnodige hoge kosten besparen. Wel gaat het college  
een lange termijn plan maken voor een toekomstbestendig sportpark. Waarbij extra  
aandacht uitgaat naar de korfbal. Want daar moet op korte termijn al iets aan gebeu-
ren. Tot slot zal de verkeersveiligheid verbeterd worden door de Bossingel te vernieuwen 
en andere gevaarlijke verkeerspunten aan te pakken. Er komt een nieuwe fietsverbinding 
richting bedrijventerrein de Sleutel die aansluit op de tunnel onder de N284. En er komt 
een (hard)loop-parcours voor bijvoorbeeld No-Limits.

Al met al zijn wij zeer tevreden over de huidige ontwikkelingen. Wij zien de verder uitge-
werkte plannen graag tegemoet. Heb je vragen of opmerkingen over dit plan, dan kun je 
altijd bij mij terecht. Je kunt mij altijd appen, bellen of mailen.

Niek Panjoel raadslid namens Bladel Transparant
Tel: 06-47291183
E-mail: n.panjoel@bladel.nl 

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Uit onderzoek van GGD Brabant-Zuidoost 
onder ouders met kinderen van 0-11 jaar 
blijkt de impact van de coronacrisis. Veel 
ouders benoemen de beeldschermtijd van 
hun kind als een negatief effect. Ook heb-
ben ouders tijdens de coronacrisis veel 
stress ervaren. Bij problemen met hun kin-
deren vragen ouders vaker hulp aan pro-
fessionals en minder vaak aan familie en 
vrienden. Dit blijkt uit de Kindmonitor die 
in het najaar van 2021 bij ruim 10.000 ou-
ders in de regio is uitgevoerd.   

Bijna de helft van de ouders ondervond zowel 
positieve als negatieve effecten van de co-
ronacrisis. Veel ouders (29%) benoemen de 
toegenomen beeldschermtijd van hun kind 
als een negatief effect. Als positief effect noe-
men ouders (23%) een betere balans tussen 
werk en privé. Opvallende trends die waar-
schijnlijk het effect zijn van de coronacrisis, 
zijn meer opvoedstress bij ouders, een hoger 
ziekteverzuim onder kinderen, meer huisarts-
bezoek door kinderen en minder controles bij 
de tandarts. Ook haalden minder kinderen 
een zwemdiploma. Voor de toekomst maken 
ouders zich vooral zorgen over de leerpresta-
ties en de beeldschermtijd van hun kind.  

Uit de monitor blijkt dat bij 10% van de kin-
deren aanwijzingen zijn voor psychosociale 
problematiek. Ook is bij een deel van de kin-
deren (9%) de weerbaarheid laag. Ondanks 
een licht dalende trend in ervaren opvoed-
problemen bij ouders, geeft één op de drie 
aan bovengemiddeld veel stress bij het op-
voeden te ervaren. Steeds minder ouders 
vragen voor opvoedingsproblemen hulp aan 
familie, vrienden of kennissen (14% in 2017 

en 12% in 2021). Het aandeel ouders dat bij 
problemen met hun kind professionele hulp 
zoekt is juist toegenomen van 35% in 2013 tot 
48% in 2021. Deze ontwikkeling lijkt in strijd 
met gemeentelijk beleid en de focus op eigen 
kracht en inzet van het informele netwerk.

Het percentage ouders dat af en toe roken 
onder 18 jaar acceptabel vindt nam af van 
33% in 2013 tot 25% in 2021. Voor alcohol-
gebruik zien we dat steeds minder ouders 15 
jaar of jonger een verantwoorde leeftijd vin-
den voor een eerste slok, maar dat toch nog 
veel ouders (44%) 17 jaar of jonger wel ver-
antwoord vinden voor een eerste glas. Ook 
zien we een  dalende trend in roken tijdens de 
zwangerschap (11% 2013, 8% 2017, 5% 2021) 
en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 
(4% in 2013, 2% in 2017 en 1% in 2021).

De resultaten van dit onderzoek benadruk-
ken het belang van gezondheidsbevordering 
bij kinderen en het ondersteunen van ouders 
hierbij. Onder andere de cijfers rondom ou-
derlijke stress bij opvoeden, toegenomen 
gebruik van professionele hulp en overmatig 
beeldschermgebruik zijn belangrijke punten 
om in het oog te houden. Gemeenten kun-
nen inzetten op programma’s, zoals Kansrijke 
Start, Kind naar Gezonder Gewicht, Gezonde 
Kinderopvang en Gezonde School, JOGG en 
de Rookvrije Generatie om samen met hun 
ketenpartners te werken aan een samenhan-
gend beleid voor een gezonde generatie. De 
regionale en gemeentelijke cijfers van GGD 
Brabant-Zuidoost zijn te vinden via de data-
base van de Brabantscan:

www.brabantscan.nl

Impact corona: ouders 
bezorgd over toekomst kind

INFORMATIEF

Steeds meer mensen hebben moeite om 
hun energierekening te betalen. De over-
heid wil hen graag helpen. Daarom krijgen 
mensen met een laag inkomen een eenma-
lige energietoeslag van € 800,-. Misschien 
heb jij er ook wel recht op!

Voor wie is de energietoeslag? 
Je hebt recht op energietoeslag als je een 

laag inkomen hebt (ook wel: het sociaal mi-
nimum). Dit is een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm. Het maakt daarbij niet uit of 
je dat geld krijgt uit een uitkering, loon van 
je werk of als ondernemer uit je eigen bedrijf. 
De energietoeslag telt niet mee als inkomen 
bij een uitkering, of voor de toeslagen van de 
Belastingdienst (zoals huurtoeslag of zorg-
toeslag). 

Energietoeslag ontvangen/aanvragen
Sommige mensen ontvangen de energie-
toeslag automatisch, bijvoorbeeld als je een 
uitkering krijgt. Zij hebben de energietoeslag 
vóór 31 mei al ontvangen. Als je de energie-
toeslag niet automatisch hebt ontvangen, 
kun je deze aanvragen via www.kempenge-
meenten.nl/energietoeslag. Daar lees je ook 
meer informatie. Je kunt nog tot en met 31 
oktober een energietoeslag aanvragen. Je 
ontvangt een bericht zodra je aanvraag in 
behandeling is genomen. In verband met de 
grote hoeveelheid aanvragen kan dit wat lan-
ger duren dan dat je van ons gewend bent. 
Wacht dit bericht dus even af.

Pensioenaftrekpost
Als je aanvullend op je AOW een pensioen 
ontvangt, telt niet je gehele pensioen mee 
als inkomen. Voor een alleenstaande telt een 
bedrag van € 21,50 per maand niet mee. Voor 
gehuwden samen telt een bedrag van € 43,- 
niet mee. Zo kom je ook met een klein pen-
sioen in aanmerking voor de energietoeslag. 

Vragen?
De antwoorden op veelgestelde vragen vind 
je op www.kempengemeenten.nl/veel-ge-
stelde-vragen-over-aanvragen-energietoe-
slag. Toch nog een vraag? Neem dan contact 
op met Maatschappelijke Dienstverlening via 
0497-745544 of md@kempengemeenten.nl.

Energietoeslag: 
misschien heb jij er ook recht op!
Aanvragen kan nog tot en met 31 oktober
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OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

3000m2

SHOWROOM
RUIM AANBOD VAN:
- Relaxfauteuils
- Sta - Op fauteuils
- (Hoek) Banken
- Fauteuils
- Eetkamertafels

ZOMER
VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN-50%

-10%

-30%

-40%
-20%

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Huh? Alweer een nieuwe naam? 
Waarom?  
Een aantal jaren geleden werd na het 
wegvallen van de naam VVV, gekozen 
voor TIP, deze afkorting voor Toeristisch 
Informatie Punt bleek in de praktijk ech-
ter voor onduidelijkheid te zorgen. 

Regionaal, nationaal, maar ook interna-
tionaal wordt in de branche toerisme 
steeds meer gekozen voor Visit. Voor ons 
als nieuwe stichting dus ook een logische 
keuze om verder te gaan onder deze naam. 

Daarom heten we jullie van harte welkom bij Visit Bladel en Visit Reusel-De Mierden.
Een nieuwe naam en een nieuw bestuur. Met de enthousiaste ondernemers Luuk van 
de Buitenman, Nina van de Achterste Hoef, Gertjan van de Hollandershoeve, Arjan 
van Landgoed de Biestheuvel en kwartiermaker Ben Maas. Samen met de reeds 
eerder aanwezige managers René en Petra denken we een sterk, gevarieerd team te 
hebben samengesteld. We werken samen met Visit Brabant en de regionale Visits van 
Eersel, Bergeijk en Oirschot. 

Onveranderd blijft, zoals altijd onze service het belangrijkste speerpunt. Ons succes-
verhaal de Snoeperkes zullen we blijven maken. Tot november zijn de huidige nog 
geldig, daarna komen er twee nieuwe boekjes met ieder 12 hapjes voor de kleine trek. 
Ook voor streekproducten, fiets- wandel- ruiterkaarten kun je bij ons terecht. Daar-
naast vind je de skyline producten van de dorpen op sweaters, shirts, bieropeners, 
magneten e.d. in de winkels, leuk als cadeau of souvenir. Onze vrijwilligers staan voor 
je klaar en vertellen je de vele pareltjes van de Kempen graag!  

Promotie van Bladel en Reusel-De Mierden is één van onze taken, dus wanneer je 
een evenement organiseert, mail dit dan naar ons via info@visitbladel.nl of info@

visitreuseldemierden.nl. Stuur een mooie foto mee en we kunnen 
het op de agenda van de website plaatsen, misschien zelfs 

doorplaatsen op de RegioRadar van Uitineindhoven. 
Jullie zullen regelmatig van 

ons horen! 
Tot snel. 

keuze om verder te gaan onder deze naam. 

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

www.pc55.nl 

goed om 
te weten

HAPERT - Voetbal, voetbal en nog eens 
voetbal. Op 31 augustus gaan we weer van 
start met de KVC Voetbaldagen. Tijdens 
deze driedaagse gaan we er op Sport-
park de Lemelvelden in Hapert weer een 
voetbalfeest van maken. Drie dagen lang 
voetbal, gezelligheid en nieuwe voetbal-
vrienden maken. Jordi en Thed van het 
Kempisch Voetbal Collectief vertellen wat 
je kunt verwachten van deze driedaagse.

Nieuwe voetbalvrienden
Wanneer wij terugdenken aan vorig jaar 
kunnen we alleen maar trots zijn hoe het is 
verlopen. Verdeeld over 4 verschillende groe-
pen waren er 47 kinderen die deel hadden 
genomen aan de eerste editie van de KVC 
Voetbaldagen. In het begin toen de kinderen 
zagen bij wie ze in de groep zaten, trokken ze 
heel erg naar de kinderen toe die ze al ken-
den. Na een uurtje voetballen zie je de eerste 
nieuwe vriendschappen al ontstaan. Voetbal 
verbindt en dat is fantastisch om te zien.

Voetbalherinneringen maken
Vroeger deden wij zelf ook altijd mee aan de 
KNVB Voetbaldagen, die toen ook in Hapert 
plaatsvonden. Tijdens die jaren dat we mee 
hebben gedaan hebben we veel mooie voet-
balherinneringen gemaakt. We komen nog 
regelmatig leeftijdsgenoten tegen die toen 
ook meededen en dan kijken we samen terug 
op die jaren van voetbalplezier. Deze voetbal-
herinneringen willen we de deelnemers ook 
heel graag geven, zodat ook zij er over een 
aantal jaar met veel plezier naar terugkijken.

Laatste week van de schoolvakantie
De KVC voetbaldagen 2022 zullen plaats vin-
den op woensdag 31 augustus, donderdag 1 
september en vrijdag 2 september. Dit valt 
in de laatste week van de schoolvakantie 
en is dus voor de kinderen een mooie afslui-
ter. Tijdens deze drie dagen zullen we in de 
ochtend starten met een training gegeven 
door trainers met ervaring in het prof- en/of 
amateurvoetbal. Vervolgens hebben we een 
lunch voor de spelers om de krachten weer 
aan te vullen, zodat ze in de middag tijdens 
de KVC Fungames weer kunnen vlammen. 
Ook ontvangen de spelers bij aankomst een 
uniek KVC-tenue en krijgen de spelers aan 
het einde van de KVC Voetbaldagen ook nog 
de bal mee waar ze de drie dagen mee heb-
ben gespeeld.

Inschrijven
Wil je meer informatie over deze voetbalda-
gen of ben je nu al enthousiast genoeg om je-
zelf in te schrijven. Ga dan naar onderstaande 
website en hopelijk zien wij jou dan tijdens de 
KVC Voetbaldagen. 

Inschrijven kan tot 1 augustus, dus zorg dat je 
niet te laat bent.

www.kempischvoetbalcollectief.nl

KVC Voetbaldagen 
komen er weer aan!
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Een dik plakboek en ruim 130 bestanden  
‘Columns Maske PC55’ in mijn pc. Als 
ik het doorblader en bekijk geeft het 
een mooi beeld van ons gezinsleven de  
afgelopen periode, ruim 10 jaar lang. Wat 
komt er veel voorbij in dat plakboek en hoe 
mooi is het dat ik van PC55 de kans kreeg 
om maandelijks te schrijven over ons gezin 
en de dingen die me bezig hielden. Om  
anderen te inspireren en aan het denken 
te zetten, en dat alles onder een pseudo-
niem. Dat laatste maakte het extra leuk en 
boeiend! 

De dood van ons konijn en de impact daar-
op op onze kids, de vele vrijwilligers in onze 
gemeente, Tijgermoeders, E-nummers 
in ons eten, rellende muizen, spontane  
ontmoetingen, Superhelden en ‘onzen 
Hof’ (moestuin). Honderd tweeënnegentig  
wandelende takken en mijn angst dat 
ons huis bevolkt zou worden door nog 
meer van die kriebelende beesten. Yoga,  
Beukenoot.nl, Kempenaren die zo veel 

goede dingen doen maar best wel trotser 
mogen zijn. Mijn nieuwe racefiets waarmee 
ik in de haag vloog tijdens mijn eerste rit. 
Miss Perfect, tranen met tuiten van doch-
terlief die een bijzondere band had met 
een tiener uit Mumbai, de Pirelli kalender 
en vluchteling Khaled. Zelfs de piemel van 
Trump kwam aan de orde, Pokémon Go, 
‘loslaten’ en de reünie met mijn zesde klas. 
Wijlen Boy Swachten, mijn droombaan als 
postbode, onze verbouwing, ‘Still Not Dead 
Yet Live!’ en kids die uitvliegen. Te veel om 
op te noemen. 

Hoe mooi is het dat ik in mijn eerste  
column in augustus 2010 met titel ‘Passie 
voor de natuur… zomer in Bladel’, schreef 
over de mooie en groene gemeente waar-
in ik woon. Eerder dit jaar werd me de 
kans geboden om wethouder te worden.  
Vol overtuiging heb ik ja gezegd tegen 
deze mooie uitdaging bij het jonge en  
dynamische Bladel Transparant in mijn 
eigen Bladel. Dat betekent, dat ik stop met 
het schrijven van ‘Maske’ columns. Als 
Hetty van der Hamsvoort, wethouder bij 
de gemeente Bladel, hoop ik in gesprek 
te gaan met inwoners en ondernemers 
om er achter te komen wat er leeft in onze 
gemeente en hiermee aan de slag te gaan. 
Hopelijk tot snel! 

column

Tot snel! 

EERSEL - Op dins-
dag 19 juli is er een 
Grensparkwandeling 
in Eersel. Plaats van 
inschrijving: vanaf 
08.00 tot 14.00 uur 
kantine AV DES, 
Sportpark De Die-
prijt, Postelseweg 74 
in Eersel. Doe mee en 
kies een rondje!

Route A (7 km), route B (5 km) en route C (6 
km). Je bepaalt zelf welk rondje je eerst doet 
en of er nog een volgt. Totaal kun je 18 km 
wandelen. De start is steeds bij de kantine 
van AV DES en op het eind kom je weer terug 
waar koffie/thee, soep en een broodje klaar 
staat. De routes zijn uitgepijld.

Kosten: € 1,50 voor bondsleden; € 3,00 voor 
niet-bondsleden en kinderen t/m 12 jaar gratis 
(sticker inbegrepen). Info: 0031 (0)6 44738786.

Grenspark-
wandeling 
Eersel

De Dierenbescherming zoekt collectan-
ten voor haar jaarlijkse collecteweek. De 
collecteweek van de Dierenbescherming 
vindt ieder jaar plaats in de week van Die-
rendag. Dit jaar is dat van 2 t/m 8 oktober. 
In het hele land gaan collectanten langs de 
deuren met een collectebus. 

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Ne-
derland hulp nodig. Ze zijn verwaarloosd, 
mishandeld, gedumpt of gewond. Tijdens 
de jaarlijkse collecteweek van de Dieren-
bescherming zetten collectanten zich in om 
geld op te halen, zodat de Dierenbescher-
ming deze dieren kan opvangen en helpen. 
Ook wordt er hard gewerkt aan preventie; het 
voorkomen van dierenleed bijvoorbeeld door 
voorlichting en begeleiding van mensen. 

Word collectant
Om het werk te kunnen bekostigen is de Die-
renbescherming afhankelijk van leden, dona-
teurs en gulle gevers. De collecte speelt daar-
bij een belangrijke rol. Hoe meer collectanten, 
hoe groter de opbrengst om dierenleed te 
voorkomen. Juist daarom is het belangrijk dat 
er collectanten bij komen! Aanmelden kan op 
de hieronderstaande website-adres van de 
Dierenbescherming. 

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met het collecteteam, tel. 088 811 3000 
(optie 2) en collecte@dierenbescherming.nl

www.dierenbescherming.nl/collecte

Collectanten 
gezocht voor de 
Dierenbescherming
Collecteweek is van 
2 t/m 8 oktober

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

HAPERT - De 
KWF collecte 
vernieuwt! Als 
eerste goed 

doel in Nederland maakt KWF dit najaar de 
overstap naar een 100% digitale huis-aan-
huis collecte. Dat betekent: de collectebus 
wordt een collectebord. Ook in Hapert 
gaan we in de week van 4 tot en met 10 
september langs de deuren met het col-
lectebord. Dan doneer je makkelijk door 
de QR-code op het bord te scannen met je 
telefoon.

KWF zoekt collectanten in Hapert
Wil jij in september met een collectebord 
langs de deuren. Het KWF-collecteteam in 
Hapert zoekt vrijwilligers die in de week van 
4 tot en met 10 september willen meedoen 
aan de huis-aan-huis collecte voor KWF Kan-
kerbestrijding. Dit jaar is die voor het eerst 
volledig digitaal. Dat betekent dat je niet met 
de collectebus, maar met het nieuwe collec-

tebord langs de deuren gaat. KWF maakt als 
eerste goed doel in Nederland de overstap 
naar een volledig digitale huis-aan-huis col-
lecte. Het digitale betaalverkeer is tenslotte al 
jaren in opmars. En het is veiliger voor de col-
lectanten, die nu niet meer met contant geld 
over straat hoeven. Om te doneren, scannen 
mensen gewoon de QR-code die op het col-
lectebord staat, en de betaling verloopt ver-
volgens via iDEAL. Eenmalig, veilig en ano-
niem.

Een ander voordeel van het collectebord is 
dat je als collectant online op elk moment 
kunt zien hoeveel je hebt opgehaald. Daar-
naast krijg je de mogelijkheid om mobiel te 
collecteren, en ook die opbrengsten worden 
voor je bijgehouden.

Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op 
te halen in Hapert? Je bent van harte welkom! 
Meld je aan via nicky.hellemons@outlook.
com of 06-47764818.

Collectebus KWF wordt collectebord
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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.

Geld Geld 
Besparen?Besparen?

Wij zijn volop zonnepanelen aan het leggen in 
uw buurt/regio.
Ook interesse om fors te besparen op uw 
energie rekening?
Maak een afspraak met onze energieadviseur 
voor een gratis adviesgesprek op uw locatie.

Slim Energie, Mastbos 19, 5531 MX Bladel

Wil van der Aalst energieadviseur
wil@slim-energie.nl
06-51345303 
0497-782567 

Wil van der Aalst energieadviseur

BEZORGERS GEZOCHT VOOR 
HOOGELOON EN 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:

• 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

BLADEL - Twee jaar waren ze uit elkaar, 
niet omdat ze het niet meer goed met el-
kaar konden vinden maar gewoon omdat 
ze allebei meer ruimte nodig hadden. Begin 
augustus gaan HIPP en OYO weer gezellig 
samenwonen. Door omstandigheden en 
omdat ze het gewoon fijn vinden om dicht 
bij elkaar te zijn. Kim vertelt er alles over.

De wereld veranderde
Twee jaar geleden verhuisde OYO naar een 
eigen pand in de Sniederslaan. “Het assorti-
ment groeide, de winkel werd te klein en het 
was beter om de zaken te scheiden”, kijkt Kim 
terug op die tijd. “Dat ging goed en het was 
de juiste beslissing; iedere collega stond op 
de juiste plek en de klanten wisten waar ze 
aan toe waren: OYO voor hippe sieraden, tas-
sen en meer en HIPP voor meubels en woon-
accessoires. Door allerlei oorzaken, die niet 
leuk zijn, maar waar wel de hele wereld mee 
te maken had, veranderde er nogal wat in de 
winkels. Daardoor werden we genoodzaakt 
om nog creatiever te worden en steeds te 
blijven nadenken over de toekomst. Wat ons 
duidelijk werd, was dat we die toekomst dus 
niet altijd zelf in de hand hebben, maar wel 
beide winkels open wilden houden.”

Doen waar je goed in bent
OYO en HIPP kwamen op een glibberig pad en 
één van de twee winkels sluiten, was een reële 
optie. Maar zo werkt dat niet bij Kim: “Ik hou 
van allebei de winkels evenveel en ik wil mijn 
klanten niet teleurstellen. Dus was er maar één 
optie over: de winkels komen weer bij elkaar in 
één pand. Vanwege de grootte heb ik gekozen 
om alles samen te voegen in het pand waar 
HIPP zit, OYO wordt een shop-in-shop. Eigen-

lijk blijft verder alles hetzelfde: het assortiment 
verandert niet, op een enkel merk na waar we 

mee gaan stoppen, de medewerkers blijven bij 
ons; ieder houdt haar eigen specialisme; de 
‘roomservice’ voor goed advies voor huis en 
interieur, blijft.” Weer lekker samen

Begin augustus gaan HIPP en OYO weer 
open, na een korte sluiting om de boel te ver-
huizen. Tot de sluiting is er opruiming waarbij 
verschillende showroommodellen en artike-
len voor leuke prijzen weg mogen. Loop eens 
binnen en sla je slag. Hou de socials in de 
gaten voor de exacte datum van de house-
warming die HIPP en OYO geven als ze weer 
lekker samen verder gaan.

Weer samen na twee jaar durende break-up
Housewarming bij HIPP en OYO: begin augustus verder onder één dak

Steeds meer auto’s rijden op elektriciteit. 
Binnen 15 jaar zullen auto’s op brandstof 
langzamerhand zelfs verdwijnen. Een om-
slag in energieverbruik dus. En daar zijn 
laadpalen voor nodig! Eind 2022/begin 
2023 plaatst Vattenfall daarom 14 nieuwe 
laadpalen in onze gemeente. 

Er komen dus steeds meer gemeentelijke 
laadpalen. De provincie heeft een overeen-
komst met Vattenfall om deze te plaatsen. 
In 2021 werden al laadpalen geplaatst in 
Noord-Brabant en Limburg. Nu start fase 2.

Je mening geven?
Binnenkort publiceren we een verkeersbe-
sluit voor 28 parkeerplaatsen voor elektri-
sche auto’s (één laadpaal per twee parkeer-
plaatsen). Wil je hierover je mening geven? 
Dat kan bij onze collega Jelle van der Most 
(afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening) 
via ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl 
onder vermelding van ‘Laadpalen fase 2’ of 
via 0497-650650.

Begin 2023 
weer 14 nieuwe 
laadpalen
Reusel-De Mierden 
‘onder spanning’
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Voor CDA Bladel staan in het gebied Egyptische Poort de 
(sport)verenigen op nummer 1. Vanuit dit standpunt zijn wij 
de verschillende onderdelen van de Egyptische poort gaan 
beoordelen.

We hebben besloten om de zwemvijver een kwartslag te draai-
en waardoor er voor het sportpark veel meer ruimte beschik-
baar blijft. Dit scheelt ook aanzienlijk in het budget; hierdoor 
hoeven er op korte termijn geen grote en dure aanpassingen 
gedaan te worden aan de velden en de accommodaties van 
voetbalvereniging Bladella. 

Het verplaatsen van de zwemvijver zal ten koste gaan van een stukje woningbouw. Dat is in 
deze tijd van woningnood een lastige beslissing, maar wel de enige juiste in onze ogen. We 
zouden ons voor het hoofd slaan als een vereniging over enkele jaren wil uitbreiden en dit niet 
kan omdat er te weinig ruimte is. Zeker met het oog op de groei die onze gemeente Bladel de 
komende jaren gaat doormaken. Daarnaast willen wij nog een gedegen onderzoek zien van het 
eff ect van de nieuwe woningen op de verkeersafwikkeling, aangezien er maar één ontsluitings-
weg is. Een goede dialoog met de buurt is hierbij essentieel. 

De accommodatie van korfbalvereniging Bladella is dringend toe aan vervanging. Daarnaast 
kunnen de velden ook een upgrade gebruiken, wellicht door een kunstgrasveld en een aantal 
lichtmasten toe te voegen. Daarom hebben wij het college heel erg duidelijk meegeven dat 
korfbalvereniging Bladella de hoogste prioriteit heeft. 

Wat betreft de zwemvijver willen wij nog wel graag een aantal onderzoeken afwachten over de 
waterkwaliteit,  exploitatie en de veiligheid. Als deze onderzoeken niet positief zijn stemmen wij 
niet in met de uiteindelijke aanleg van een zwemvijver.

We hebben ook budget gereserveerd voor een nieuw binnenzwembad. Het is in onze ogen van 
groot belang dat er in onze gemeente een zwembad is waar alle inwoners, van peuterzwemmen 
tot seniorenzwemmen, gebruik van kunnen maken. Belangrijk is dat er vele uren van het bad 
gebruik wordt gemaakt.

Daarnaast hebben we ingestemd met een langzaam-verkeer-tunnel tussen de Europalaan 
en Bredasebaan en het aanpassen van de Bossingel en de daarbij behorende straten zoals 
Egyptische Dijk,  Berschotten en de Leemskuilen, zodat deze een heel stuk veiliger worden voor 
onze ( jonge) sporters, aanwonende en toeristen.

Het plan de Egyptische Poort is nog lang niet voltooid, maar we hebben inmiddels wel een flinke 
stap gezet. We willen iedereen bedanken die ons de laatste maanden heeft voorzien van input. 
Persoonlijk contact met inwoners, besturen, vrijwilligers heeft ons veel energie gegeven om 
samen tot een mooi besluit te komen.  Blijf dit in de toekomst vooral doen want we zitten er als 
gemeenteraad voor de inwoners!

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR.

Marco Schoenmakers
CDA Bladel m.schoenmakers@bladel.nl 
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Wat gebeurt er als u overlijdt terwijl u in 
een echtscheiding verwikkeld bent? Maakt 
uw partner dan aanspraak op de erfenis?

Mensen die gaan scheiden, noemen elkaar 
vaak al ‘exen’. Maar een echtscheiding is pas 
off icieel wanneer deze is ingeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand. Tot dat mo-
ment zijn de partners op grond van de wet 
dus ook nog erfgenaam van elkaar. Dat bete-
kent dat uw partner van u erft indien u tijdens 
de scheiding zou overlijden. Een scheiding 
waarbij de partners goed kunnen overleggen 
duurt over het algemeen niet zo lang, maar er 
zijn ook (vecht)scheidingen die jaren kunnen 
duren. Het risico van overlijden is dan aan-
zienlijker.

Clausule in een testament
In een testament kunt u vastleggen dat uw 
partner alleen erft als er ten tijde van uw 
overlijden geen verzoek tot echtscheiding is 
ingediend. Wilt u inderdaad voorkomen dat 
uw partner van u zou kunnen erven terwijl u 
in een scheiding ligt? Dan dient u tijdig een 
testament op te laten  stellen.

Testament herzien
Gaat u scheiden en heeft u al een testament? 
Dan is het altijd aan te raden om deze opnieuw 
onder de loep te nemen. Voldoet de inhoud 
ervan na de scheiding nog wel aan uw wen-
sen? Wellicht wilt u een erfgenaam benoemen 
of een executeur aanwijzen die uw nalaten-
schap afwikkelt. Wij snijden het onderwerp 
‘testament’ altijd aan tijdens een mediation en 
verwijzen u naar de notaris om u te laten advi-
seren en om uw testament aan te laten passen.

Kinderen: eerste lijn
Heeft u samen minderjarige kinderen? Dan 
kan uw (ex-)partner nog wel de wettelijk ver-
tegenwoordiger van de kinderen zijn. Zo kan 
hij of zij via een omweg toch nog toegang 
hebben tot uw nalatenschap. Pas uw testa-
ment aan indien u dit zogeheten ‘ouderlijk 
vruchtgenot’ wilt uitsluiten.

Kosten en zorg voor de kinderen
Een ander aandachtspunt is de inkomenspo-
sitie van uw ex-partner. Die kan aanzienlijk 
wijzigen op het moment dat u na de schei-
ding zou komen te overlijden. Denk bijvoor-
beeld aan de kinder- en/of partneralimentatie 
die wegvalt. Hoe ziet de inkomenssituatie van 
uw ex-partner (en indirect van uw kinderen) 
eruit, wanneer u zou komen te overlijden? Is 
uw ex-partner zelf in staat deze inkomenste-
rugval op te vangen? Of dient er wellicht aan-
vullend iets geregeld te worden? Dit geldt ui-
teraard ook voor de omgekeerde situatie. Met 
een overlijdensrisicoverzekering op elkaars 
leven kunt u een inkomens terugval, waar ge-
wenst, voorkomen. 

Genoeg punten om te bespreken en over na 
te denken. Wij nemen het risico van overlijden 
standaard mee in onze mediationgesprekken. 
Soms is er al een goede voorziening of biedt 
het bijzonder partnerpensioen uitkomst, 
echter dit is lang niet altijd het geval. 

Laat u derhalve goed informeren!

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Overlijden 
tijdens scheiden

PC55 verschijnt na deze editie nog 2 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

Egyptische 
poort

   www.cdabladel.nl
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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

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

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!

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - Het was een drukbezochte  
bijeenkomst van OBGB bij Landgoed de 
Biestheuvel. De laatste voor de zomerva-
kantie en dus stond de jaarlijkse barbecue 
op het programma. Voorafgaand aan het 
eten, stond er nog een interessant onder-
werp op de rol. Presentator Ewout Gene-
mans verzekerde de bezoekers dat de 
sfeer aardig verpest ging worden door het 
thema: cybercrime.

Geen risico maar een feit
Wie kwam voor een opwekkend praatje werd 
teleurgesteld. Toch deden vrijwel alle bezoe-
kers hun voordeel met de bijeenkomst: ze 
gaan hun beveiliging nog eens onder de loep 
nemen. Burgemeester Bosma opende de bij-
eenkomst voor ondernemers met een anek-
dote uit zijn studententijd, waarin hij tweede-
hands computers aan de man bracht. “Het 
was in de tijd dat er nog geen internet bestond, 
een netwerk moest nog uitgevonden worden 
en elke computer was een unit op zich. Cy-
bercrime was niet aan de orde. Hoe anders is 
dat nu; álles maar dan ook álles is met elkaar 
verbonden en dus ligt een vervelende aanval 
op de loer. Kraken ze één computer dan ligt je 
hele systeem plat. Voorkomen kun je het nau-
welijks, maar door je systemen  ‘in stukjes te 
knippen’ is te voorkomen dat alles overgeno-
men wordt door criminelen. Cybercrime: het is 
geen risico meer maar een feit.”

Nachtmerrie
Dat laatste weet Ad van Hoof van Formula 
Air uit Beek en Donk. Zijn bedrijf werd in 2019 

aangevallen, platgelegd en gegijzeld. “Eerlijk 
gezegd heb ik getwijfeld of ik mijn verhaal 
zou vertellen, maar ik doe het toch. Het kan 
namelijk iedere ondernemer overkomen. Ik 
heb me geschaamd omdat ik dacht dat mijn 
bedrijfsgegevens niet voldoende beveiligd 
waren. Dat waren ze wél en toch lukte het de 
criminelen om binnen te komen.” Zijn verhaal 
is aangrijpend: hoe hij ’s morgens de pc’s niet 
op kon starten, zijn ICT afdeling dacht dat het 
met een uurtje of twee wel weer aan de gang 
zou zijn. Toen het bericht van de gijzelnemers 
binnenkwam, wist hij dat het goed mis was. 
“Het losgeld was vijf Bitcoin. Mijn eerste reac-
tie was: niet betalen, maar uiteindelijk ben ik 
een veelvoud van het bedrag kwijtgeraakt. Om 
nieuwe systemen te bouwen, op te ruimen wat 
kapot was, experts in te huren en om alles te 
herstellen wat weg was. Ik geloof dat ik we-
kenlang niet geslapen heb; het mijn klanten te 
moeten vertellen wat er was gebeurd was nog 
het ergst. Want wie garandeerde mij dat ze via 
onze systemen ook niet in de systemen van 
hen zouden kunnen inbreken? Het was een 
nachtmerrie die nog lang doorgedreund heeft 
in mijn hoofd en in het bedrijf.”

Binnen door een paar muisklikken
Betalen of niet, dat is voor veel ondernemers 
de vraag. Peter Lahousse, ethisch hacker en 
onderzoeker bij de politie heeft het antwoord: 
“Hoe stom het ook klinkt, maar betalen is het 
slimst wat je kunt doen. Daarmee krijg je na-
melijk de sleutels van je bedrijf terug. Er zijn 
groeperingen geweest die alleen het geld 
inden en daarna niets gaven maar die zijn 
geliquideerd, ze maakten het businessmodel 
kapot. Dat klinkt ontzettend krom en dat voelt 

ook zo, maar toch. Het is een keiharde wereld. 
Uiteraard is het zaak om te voorkomen dat ze 
je bedrijf digitaal binnen kunnen dringen.” 
Middels een presentatie liet Peter zien hoe 
‘eenvoudig’ het soms is om bij de bedrijfsge-
gevens te komen. “Speel je het slim, dan is 
het soms in een paar muisklikken al gebeurd”, 
vertelt hij. “Je moet nadenken of er wat te 
halen is en via welke weg je ‘binnenwandelt’. 
Met één simpele verandering van een letter in 

een emailadres, kun je al medewerkers om de 
tuin leiden en het moment van het versturen 
van een fout linkje is essentieel.” 

Een paar van zijn tips: instrueer je personeel 
goed en begin met tweestapsverificatie, dan 
ben je al op de goede weg. En doe aangifte 
van elke kleine aanval, want alle informatie 
kan helpen om de bende die erachter zit op 
te sporen.

Cybercrime: niet óf maar wanneer je aan de beurt bent
Interessante themabijeenkomst OBGB over de noodzaak je systemen goed te beveiligen

Burgemeester Bosma (l) opende de bijeenkomst voor ondernemers met een anekdote uit zijn studententijd, waarin hij tweede-
hands computers aan de man bracht. “Het was in de tijd dat er nog geen internet bestond, een netwerk moest nog uitgevonden 
worden en elke computer was een unit op zich. Cybercrime was niet aan de orde. Hoe anders is dat nu; álles maar dan ook álles 
is met elkaar verbonden en dus ligt een vervelende aanval op de loer. Kraken ze één computer dan ligt je hele systeem plat.”
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Lekker in de buitenlucht met... Lekker in de buitenlucht met... 

de sportieve de sportieve 
Trek Verve 1Trek Verve 1++  

of de comfortabele of de comfortabele 
onderhoudsvrije onderhoudsvrije 

Trek District 1Trek District 1++

Trek District 1+
• Stabiel comfortabel aluminium frame
• Krachtige Bosch middenmotor
• 7 versnellingen dichte kettingkast
• Comfortabele verende voorvork

v.a.€ 2.299,-

Trek Verve 1+ 
• Sportief lichtgewicht aluminium frame
• Krachtige Bosch middenmotor
• 8 versnellingen derailleur
• Krachtige schijfremmen

v.a.€ 2.199,-

WSZ • Dijk 16, 5521 AX Eersel • (0497) 51 78 35 • info@wsz.nl • wsz.nl

Onze excuses…
Er is hard gewerkt om in veel woningen
rookmelders te plaatsen. Helaas is het ons nog  
niet gelukt om voor 1 juli in alle WSZ woningen  
rookmelder op te hangen.

We gaan onze
uiterste best
doen om op
korte termijn
alle WSZ woningen
te voorzien van
rookmelders.

Huurder van WSZ en wilt u zelf de rookmelders ophangen?
Dat kan. Haal gerust de rookmelders met magnetische  
montageset op bij ons kantoor in Eersel. Wilt u graag de  
rookmelders thuis laten bezorgen? Ook dat kan. Laat dit  
ons dan weten. Dit kan door het sturen van een mail naar 
info@wsz.nl of bel naar kantoor WSZ (0497) 51 78 35.

Onze samenwerkingspartner Kemkens plaatst de rookmelders
Dit gebeurt tijdens een periodieke keuring van de woning. Alle 
huurders van WSZ ontvingen bericht over de datum van deze  
keuring. Bent u huurder van WSZ en heeft u geen bericht  
ontvangen? Neem dan contact met ons op. Ook als u niet op 
 iedere verdieping rookmelders heeft hangen.

INFORMATIEF    www.cdabladel.nl

De noodzaak van een fietspad langs de Dominépad is er al 
vele jaren. Maar door andere gemaakte keuzes is het er nooit 
van gekomen. Dit terwijl de Dominépad haar naam te dan-
ken heeft aan het fietspaadje van sintels naast de weg waar 
vroeger de dominee over fietste tussen Eersel en Hoogeloon. 

Nu het bij de kruising bij Lunetzorg weer mogelijk is om af 
te slaan naar de Domineespad wordt deze weg weer steeds 
drukker, ook met vrachtverkeer. Op het Eerselse deel, de 
Domineespad en Donk, is er nu een half verhard fietspaadje 
met een groenstrook ernaast. Dit smalle fietspad wordt als 
onveilig ervaren, maar over de rijweg fietsen is, vanwege die-

zelfde groenstrook, en onvoldoende uitwijkmogelijkheden, ook gevaarlijk! De gemeente Eersel 
heeft gepland om in 2023 een begin te maken met de aanpak van een nieuw fietspad tot aan de 
gemeentegrens van Bladel.

Niets is dan logischer om als gemeente Bladel direct aan te sluiten, werk met werk maken, en 
samen aanbesteden. Aan de aanwonenden zal het niet liggen; zij hebben al het nodige voor-
werk gedaan en zijn in de buurt rond geweest om het draagvlak te peilen. Er blijkt ruimschoots 
draagvlak te zijn voor een veilige fietsverbinding voor de buurtkinderen, de schooljeugd naar het 
Rythovius, kinderen die naar de scouting in Duizel gaan en voor iedereen die (al dan niet op zijn 
elektrische fiets) erop uit wil. Op verzoek van CDA Bladel is een fietspad langs de Dominépad 
met prioriteit opgenomen in de verkeersvisie van de gemeente Bladel. 

Henri van Gorp
CDA Bladel
h.vangorp@bladel.nl

Fietsverbinding Dominépad 
Hoogeloon-Duizel

Gemeente Eindhoven bouwt een tunnel 
onder de Randweg A2/N2, ter hoogte van 
het Goederen Distributie Centrum (GDC) 
Eindhoven-Acht. Dit levert ernstige ver-
keershinder op van 28 juli tot en met 22 
augustus. In die periode zijn er minder 
rijstroken beschikbaar. Ook zijn de rijstro-
ken verschoven en zijn ze smaller. Daarom 
geldt een lagere maximumsnelheid. De 
extra reistijd kan in drukke periodes oplo-
pen tot 60 minuten. 

Verbeteren bereikbaarheid
De aanleg van de tunnel is nodig om de be-
reikbaarheid van de regio en de bedrijven-
terreinen te verbeteren. Ook vermindert de 
aanpak de kans op files op de A2/N2 en de 
wegen die daarop aansluiten. Tot slot ont-
staat een betere verbinding met de op- en 
afritten van de A58 bij Best. 

Eindhoven Airport en treinverkeer
Reizigers en bezoekers van Eindhoven Air-
port krijgen tussen 28 juli en 22 augustus 
te maken met omleidingen. Meer informatie 
vind je op www.eindhoven.nl/noordwest. Hier 
staat ook informatie over het treinverkeer en 
werkzaamheden aan het spoor in de zomer. 
Bekijk de actuele reisinformatie via 

www.rwsverkeersinfo.nl
www.VanAnaarBeter.nl

Deze zomer hinder en extra 
reistijd op de A2/N2

Foto: Paul Roels
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23 juli openen wij om 10.30u officieel de deuren van 

onze nieuwe winkel aan de markt 44 in Eersel!

Om 11.00, 12.30 en 14.00u is er een modeshow waarin we de nieuwe 

collecties presenteren onder het genot van een drankje en muziek. 

U heeft dan ook meteen de gelegenheid om te shoppen.

OPENINGSTIJDEN: woe t/m vrij 10-18u | za 10-17u | Overige dagen en/of avonden geopend op afspraak

SAVE THE DATE 
23-07-2022

MARKT 44 | 5521 AN | EERSEL | T. 0497 367 555 W W W. F I E R E E R S E L . N L

Maatwerk lounge i.s.m. Atelier Munro voor trouwpakken en ander maatwerk. 

U heeft dan ook meteen de gelegenheid om te shoppen.

ONZE MERKEN

Maatwerk lounge i.s.m. Atelier Munro voor trouwpakken en ander maatwerk. 

MAATWERK LOUNGE

BLADEL - Nog eventjes en dan is het weer 
zover: Totaalfestival. Op 26 juli openen de 
poorten naar het festival om 18.30 uur. En 
wat hebben we daar zin in! In PC55 geven 
we elke week van juli een voorproefje van 
wat u te wachten staat. In dit artikel leest 
u over een paar tips voor het theater- en 
kunstprogramma. 

Op dinsdag, om 19.00 uur, knalt het festival 
open met de Big Bugs Show. In deze show 
betreden vier enorme insecten onder bege-
leiding van een boswachter het festivalter-
rein. 

Op woensdagavond, om 20.00 uur, staat de 
band The Stream en danseres Rosa Allessie 

op het hoofdpodium. Hun performance be-
looft een bijzonder samenspel te worden tus-
sen orkestrale popsongs en artistieke dans. 
Zo heeft u dus iets te luisteren én te zien! 
Op donderdag speelt Capuchini Circo met 
zijn onvoorspelbare circustheater tussen de 
bands door. Mauricio Neira is jongleur, muzi-
kant, acteur en clown in een. Van alle mark-
ten thuis dus!

Vanaf vrijdag gaat het theaterprogramma 
los. De mannen van Bovenste Knoopje Open 
spelen op vrijdag hun intieme voorstelling 
‘Liftmuziek’, vol prachtige Nederlandstalige 
muziek en grappige, soms confronterende, 
verhalen. Op diezelfde dag speelt de opko-
mende theatergroep De Gestampte Meisjes 
met hun voorstelling ‘Lext Nevel’. Daarin gaan 
ze op zoek naar de beste versie van zichzelf. 
Nog beter, nog groter, nog mooier. Hoe ver 
kun je gaan? 

Op zaterdag ziet u Limen: een korte voorstel-
ling waarin beweging en muziek uit drie cul-
turele achtergronden (Nederland, Duitsland 
en Nigeria) op dynamische wijze kruist. Die-
zelfde dag spelen Bausch&Witjes hun voor-
stelling ‘Duet Deur’. Ze zoeken daarin naar de 
betekenis van blijven en weggaan. 

Op zondag speelt het fantastische mu-
ziektheater van Kruidkoek & Joost Oomen. 
Oomen is dichter, muzikant en theaterma-
ker. Samen met de jonge garagejazzband 
Kruidkoek brengt hij de muzikale en literaire 
voorstelling ‘Vruchtjes Eten’ over vrolijkheid. 
Later die dag vult Compagnia Bigua het fes-
tivalterrein met hun vlammende acrobatiek. 
Komt dat zien!

Voor het volledige programma, inclusief 
tijden, kijk op pagina 15-18 of op 

www.totaalfestival.nl

Theater op Totaalfestival

EERSEL - Twee jaar moest Bibberblues de 
organisatie van Backyard Classics, in de 
tuin van het streekmuseum, stopt zetten 
vanwege corona. Dit jaar hopen we dat 
het wel door kan gaan. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang. Zondag 4 september 
klinkt er weer mooie, herkenbare en dans-
bare muziek vanuit de mooiste boomgaard 
van Eersel. 

Het zal er weer goed toeven zijn met een 
koelgetapt biertje, speciaal bier uit België en 
wijn of iets anders. Ook de barbecue en oos-

terse lekkernijen zullen niet ontbreken. Het 
programma is nagenoeg rond en biedt een 
variatie aan blues, rock, latinrock en soul. 

Backyard Classics begint zondagmiddag om 
15.00 uur en gaat door tot ongeveer 22.00 uur. 
Reserveer de datum, zondag 4 september en 
zegt het voort. 

Kijk voor meer informatie op Facebook of op 

www.bibberblues.nl

Backyard Classics 2022
Zondag 4 september

CONCERT SIGNS’

Markt 4
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON/NETERSEL - Dodenher-
denking ligt alweer even achter ons maar 
elke dag is goed om aan de gevallenen 
van een oorlog te denken. Zij die stierven 
voor het vaderland verdienen respect en 
waardering. In de gemeente Bladel zijn 
twee oorlogsgraven en sinds kort zijn die 
herkenbaar gemaakt door de Oorlogsgra-
venstichting. Vrijwilligersondersteuner 
van de gemeente Yvette Prummel is con-
sul voor deze stichting.

Consul
Yvette vertelt: “Voor zover bekend zijn er in 
Nederland 1300 gemeentelijke graven van 
oorlogsslachtoffers op een gemeentelijke 
begraafplaats. Dan kan het gaan om mensen 
uit het verzet of om militairen. De Oorlogs-
gravenstichting, met Koning Willem Alexan-
der als beschermheer, heeft als doel om deze 
helden te eren en hun graven in stand te 
houden. De Tweede Wereldoorlog ligt al een 
poosje achter ons en het is niet ondenkbaar 
dat de graven in de toekomst grafrechten 
gaan verliezen. Verre familie ziet misschien 
niet altijd het belang van het voortbestaan 
van deze graven en in die gevallen neemt 
de Oorlogsgravenstichting het onderhoud 
en voortbestaan over. In uitzonderlijke ge-
vallen kan er zelfs voor gekozen worden om 
de graven te verplaatsen naar grote erebe-
graafplaatsen als Loenen of Rhenen, maar 

het liefst houden ze de graven waar ze zijn.”

In stand houden
In Hoogeloon en Netersel zijn twee mensen 
begraven die aan hun activiteiten in de oor-
log zijn overleden. In Hoogeloon ligt militair 
Jan Goossens en in Netersel verzetsstrijder 
Fons van der Heijden. Yvette: “Het is mijn 
taak als consul om jaarlijks te controleren 
hoe verzorgd de graven erbij liggen. Eerlijk 
gezegd kost dat niet veel moeite want op dit 
moment zien (verre) familieleden er het be-
lang van in en dus is er absoluut geen spra-
ke van de mogelijkheid dat ze verdwijnen. 
Lang niet voor iedereen is duidelijk dat op 
de begraafplaatsen van deze twee kerkdor-
pen zulke historisch belangrijke graven zijn. 
Daarom heeft de Oorlogsgravenstichting on-
langs op beide begraafplaatsen een bord ge-
plaatst dat ze er zijn. Daarmee wordt niet het 
graf aangewezen maar aan de ingang van 
de begraafplaats is te lezen dát er zo’n graf 
is. Op die manier kunnen mensen een kijkje 
gaan nemen bij het graf, waardoor deze twee 
mannen niet vergeten worden.”

Verhaal blijven vertellen
Yvette heeft via Hugo Leijten van de Heem-
kunde Platella Villa gevraagd of één van 
de medewerkers de levenslopen van Jan 
Goossens en Fons van der Heijden uit wil 
werken en dat is gebeurd. Yvette: “Ik vind 
het belangrijk dat het verhaal verteld kan 
blijven worden. Op scholen is elk jaar aan-

dacht voor de oorlog en het is goed om de 
jeugd de verhalen te blijven vertellen. Jeugd 
kijkt met andere ogen naar de geschiedenis, 
maar het raakt ze wanneer een verhaal een 
naam heeft of een plek om te bezoeken. Al-
leen al daarom is het belangrijk dat we dit 
werk doen.”

Respect
Yvette kreeg alle medewerking van de vrij-
willigers van de begraafplaatsen en het 
parochiebestuur. “Zij hebben de plekken 
aangewezen waar de bordjes moesten 
komen en zij zorgen ervoor dat – naast de 
families - de graven goed onderhouden wor-
den. Prachtig om te zien met hoeveel zorg 
zij die taak op zich nemen. Niet alleen voor 
deze graven hoor, voor alle graven. Verschil 
maken ze niet; alles ligt er altijd tiptop bij”, 
aldus Yvette.

Voor de onthulling van het bordje in Netersel, 

organiseerde Yvette een officieel moment op 
7 juli. “Ik heb de wethouder uitgenodigd en 
wat mij betreft kon ook de Stichting Vetera-
nen de Kempen niet ontbreken. De Heem-
kunde is geweest en natuurlijk de vrijwilli-
gers van de begraafplaats, een afvaardiging 
van het parochiebestuur en de familieleden 
van de slachtoffers. Mooi om te zien dat het 
respect voor de oorlogsgraven zo groot is. 
Op onze manier hebben we bijgedragen om 
een klein stukje geschiedenis van de ge-
meente Bladel levend te houden.”

Meer info 
Via de QR-code op de borden, is direct door 
te linken naar de pagina van de stichting en 
kun je het verhaal achter de overledenen 
lezen. Wethouder Jansen van de gemeente 
Bladel onthulde samen met Yvette het bord 
en werd even stilgestaan bij de graven.

 www.oorlogsgravenstichting.nl

Oorlogsgraven 
voor altijd bewaard
Plaatsing borden aan de ingang van de 
begraafplaatsen in Hoogeloon en Netersel

In Hoogeloon en Netersel zijn twee mensen begraven die aan hun activiteiten in de oorlog zijn overleden. In Hoogeloon ligt 
militair Jan Goossens en in Netersel verzetsstrijder Fons van der Heijden. Yvette: “Het is mijn taak als consul om jaarlijks te 
controleren hoe verzorgd de graven erbij liggen. Eerlijk gezegd kost dat niet veel moeite want op dit moment zien (verre) 
familieleden er het belang van in en dus is er absoluut geen sprake van de mogelijkheid dat ze verdwijnen.” Op de foto: 
Yvette Prummel en wethouder Davy Jansen.

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 donder-
dagavond en zondagochtend. Tot ziens! Meer info via onze website 

www.avdes.nl of www.parelrun.nl
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 5

Within each of the five 9x9 squares, each digit from 1-9 occurs once within each row, column 
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

©2015 KRAZYDAD.COM

#1

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

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

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

3 1 7
4 8 9 6 9

5 2
2 6 7 3

9 2
7 4 2 2 9

8 4 3
5 2 9 6 2 7 6 5

1 3 2 5
5 8 1 7 6

3 8 5 2 6 3 4 1
4 6 4

9 6 8 9 8 7
3 5 4 8 2

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 28

After a few
 boring years, socially m

eaningful rock 'n' roll died out.
It w

as replaced by disco, w
hich offers no guidance to any form

 of life
m

ore advanced than the lichen fam
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-- D
ave Barry, "K

ids Today: They D
on't K
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 D

um
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iddly D
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7 5
6 2 8
3 8 7 6

3 2
4 8

7 5
1 8 5 2

9 7 1
2 4

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die 
vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat 

dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puz-
zel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven naar 

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

Cryptofilippine – Thema: Het weer 
 
      A 10   5  12 3   2  
 B 1    2 6  2   9  12    
 C 4 7       4 4   2 5   
    D 10  8  7 6 7       
 E 13 7  4 6            
    F 9     2  9  11 2   
   G 10  9 9  8  7       
  H 13 11   12   5  2      
    I 1  12   12 13  5 5  2  
  J 10  13  4  1   2 11  12   
     K  11  2 13  7      
 L 2  8  12 13           
M 3  12 5  12   8         
     N 2 11  3  12 5      
   O 1   6   5  2 8   8  
 P 10   8 1    2        
     Q 3   2 4 7   4    
R 5  3  12 5   5  2 11 8     
 
 

A – Maar geen klimaat voor baasjes (10)
B – Zonnige gezichtspunten (13)
C – Klinkt weer eens (14)
D – Lekker weertype (9)
E – Zijn bezoek sloeg in (7)
F – Weerwoord (11)
G – Auto zonder airco in de zomer (9)
H – Die peilt onze stemmingen (10)
I – Lekker-weer-types (13)
J – Doet de zon met strandgasten (2,4,2,5)

K – Op dit feest wordt geen regendans uitgevoerd (7)
L – In zo’n stemming komen de waterlanders (8)
M – Orkaankracht (11)
N – Trektocht (7)
O – De val van een ster (13)
P – Topseizoen (9)
Q – Vond Piet Paulusma bij zijn overstap 
  naar Omroep Max (9)
R – Gunstige weersomstandigheden 
  (voor een fietsvakantie) (2,4,2,2,3)

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

Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  Hapert. 
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier!

De winnaar van vorige week is: 

Jan Verwimp
      uit Reusel

met het oplossingswoord: ‘informatiebalie’

Jan heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket bestaande

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: De winnaar van vorige week is: 

Cryptofilippine
Het Weer

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 28

"Art is the only w
ay to run aw

ay w
ithout leaving hom

e."
-- Tw

yla Tharp

5 6 4 3
7 3 5 2 8

1 6 5
9 3 4

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

7 6 8 2

Ill
us

ie

Op verkoeling bij de Eskimo'sOp verkoeling bij de Eskimo's

Een illusie is een schijnbare werkelijk-
heid of een onjuist idee van de werke-
lijkheid. Geloof (niet) alles dat je ziet in 
deze optische illusie. 

Is het gezichtsbedrog? 
Of toch niet.......?

Welke lijn lijkt langer?
De rode of de groene lijn?
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Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 74.733 KM
Bouwjaar : 2018

Aantal deuren : 5
Brandstof : benzine

Seat Ibiza 1.0 TSI FR Business Intense

Nu tijdelijk 

€ 15.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 360,- per maand!*

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

Op Weg

KEMPEN - Vind je het moeilijk om vrien-
den te maken? Dat is niet gek. In Neder-
land voelt 8% van de jongeren tussen de 12 
en 25 jaar zich vaak alleen. Heb jij daar ook 
last van? En wil je dat veranderen? Meld 
je dan aan voor Join Us in de Kempen. We 
brengen je in contact met leeftijdsgenoten 
en helpen je sociaal sterker te worden. Join 
Us start in samenwerking met Cordaad 
Welzijn.

Wat doe je bij Join Us? 
Bij Join Us doe je veel leuke dingen en hel-
pen we je sociaal sterker worden. Samen met 
andere jongeren bedenk en organiseer je al-
lerlei activiteiten. De groep bepaalt dus zelf 
hoe de avond eruit ziet. Daarbij leer je hoe je 
iets kunt organiseren. Denk aan een avond-
je gamen, spelletjes doen, gourmetten, een 
filmpje kijken, voetballen, bowlen en nog veel 
meer toff e dingen! Tijdens de avonden zijn er 
begeleiders aanwezig die je helpen sociaal 
sterker te worden. Natuurlijk is het de eerste 
keer spannend om naar Join Us te komen. 
Dat vindt iedereen! Maar eenmaal bij Join Us 
zul je merken dat de sfeer heel gezellig is. Dat 
je welkom bent en jezelf mag zijn.

Altijd jezelf zijn
Lola-Kay vertelt over haar deelname aan Join 
Us: “Ik had het gevoel dat niemand me leuk 
vond en dat ik niet goed genoeg was. Ik heb 
toen op internet gezocht of er iets bestond 
waar je vrienden kon maken ofzo. Zo kwam 
ik bij Join Us.” Inmiddels is Lola-Kay uitge-

stroomd en blikt ze terug. “Bij Join Us kun je 
altijd jezelf zijn en je kunt er ook een stuk zelf-
verzekerder van worden. Ik merkte bij Join Us 
dat ik wél goed genoeg was en kan nu op an-
dere plekken ook beter laten zien wie ik ben.”

Kom erbij. Join Us!  
Ben je nieuwsgierig naar Join Us? Iedereen 
is van harte welkom! Je kunt jezelf aanmel-
den via de website. Op www.join-us.nu vind 
je meer informatie en veel ervaringsverhalen 
van jongeren. Deelname is gratis. 

Praktische informatie
In Den Herd in Bladel komt om de week op 
dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur een groep bij 
elkaar voor 12- tot 18-jarigen. De 18- en 25-ja-
rigen komen om de week bij elkaar op maan-
dagavond van 18.30 tot 21.30 uur. Ook in de 
zomerperiode gaan de bijeenkomsten door, 
dus aansluiten is altijd mogelijk!

www.join-us.nu

Maak vrienden bij Join Us
Aansluiten is altijd mogelijk!

BLADEL - Wist je dat we bij de bibliotheek 
in Bladel iedere derde woensdag van de 
maand een activiteit voor jonge kinderen 
organiseren? Iedere activiteit staat in het 
teken van een ander thema. Kom gezellig 
langs met je papa, mama, opa of oma!

Boekjes en Babbels is een gezellig uurtje 
in de bibliotheek, voor (groot)ouders met 
jonge kinderen. We gaan voorlezen en samen 
boekjes bekijken. Voorlezen aan kinderen is 

belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel, vergroot de woordenschat en 
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. 
Maar bovenal is het heel leuk. Woensdag 17 
augustus zal in het teken staan van Vakantie!
Kom je luisteren naar mooie, leuke of grap-
pige verhalen? Ook gaan we voelen, spelen, 
geluiden maken en bewegen. Het wordt een 
interactieve ochtend.

Reserveren
De toegang is gratis en vindt plaats bij Biblio-
theek Bladel op woensdag 17 augustus van 
10.00 tot 11.00 uur. De activiteit is geschikt voor 
jonge kinderen. Via de agenda op de website 
kun je je aanmelden voor de activiteit.

www.bibliotheekdekempen.nl

Boekjes en Babbels: Vakantie!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Op donderdag 7 juli heeft de gemeenteraad een 
besluit genomen over het project Egyptische 
Poort. Het college van burgemeester en 
wethouders had aan de raadsleden voorgesteld 
om akkoord te gaan met het uitwerkingsplan en 
verschillende deelprojecten. 

De gemeenteraad heeft de volgende besluiten genomen: 

1.  Het college kan beginnen met een concreet 
uitwerkingsplan voor een nieuw binnenzwembad. Op 
verzoek van Bladel Transparant wordt er ook specifiek 
gekeken naar extra zwemfaciliteiten voor 
mindervaliden, nu de zwembaden van Lunet Zorg 
gesloten worden. Ook voor de zwemvijver wordt een 
uitwerkingsplan geschreven. De zwemvijver krijgt wel 
een andere vorm dan in het oorspronkelijke plan: 
deze wordt meer naar het noordwesten gepland. 
Hierdoor blijft er meer ruimte over voor het sportpark. 
Er is hiervoor 18 miljoen in de begroting gereserveerd.

2.  Het noordwestelijke gebied van de Egyptische Poort is 
aangewezen voor de realisatie van woningen. In 2023 
zal de raad kiezen tussen drie scenario’s waarin 
gekozen kan worden voor maximaal 30, 50 of 75 

woningen en een maximale bouwhoogte van twee 
tot vijf bouwlagen. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
mogelijkheden voor tiny houses of flexwoningen en 
invulling met CPO. 

3.  Er komt een tunnel voor fietsers, voetgangers en 
mindervaliden onder de N284. Dit verbindt het 
centrum van Bladel met het gebied de Egyptische 
Poort.

4.  De Bossingel wordt autoluw ingericht zodat het een 
stuk veiliger wordt voor fietsers. De Egyptische Dijk, 
Leemskuilen, Berschotten en Bredasebaan worden 
hierin meegenomen om verkeerslast te voorkomen.

5.  Als de tunnel en de woningen gerealiseerd zijn en 
duidelijk is hoe de zwemvijver wordt aangelegd, komt 
er een snelle fietsverbinding van de tunnel naar 
bedrijventerrein de Sleutel. 

6.  Er wordt overlegd met de gebruikers van sportpark de 
Smagtenbocht voor noodzakelijke, gewenste en 
realistische aanpassingen en renovaties. De 
accommodatie van korfbalvereniging Bladella krijgt 
hierin voorrang, de rest van de aanpak zal 
plaatsvinden tot in 2035.

7.  Er wordt geen camperplaats in het gebied 
gerealiseerd.

Demonstratie boeren op 
Markt in Bladel
Op donderdagavond 7 juli kwamen vele boeren uit 
onze gemeente naar de Markt in Bladel om hun 
zorgen te uiten over de stikstofplannen van het Rijk. 
De Markt stond vol met tractoren en andere 
landbouwvoertuigen. Hele boerengezinnen waren 
aanwezig. Daarmee werd een duidelijk signaal 
afgegeven. Het protest van de boeren verliep rustig.
Burgemeester Remco Bosma gaf aan te begrijpen 
dat boeren zich machteloos voelen staan en zorgen 
hebben over hun toekomst, hun inkomen en hun 
gezinnen. Hij gaat het signaal van de boeren, 
namens het hele college en mét andere Brabantse 
gemeenten en de Provincie, doorgeven aan Den 
Haag.

Uitkijktoren op Kempisch Bedrijvenpark
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 aanbod in de Kempen. 

De Kempen kent talloze wandel-, fiets,-, ruiter- en 
menroutes. Ook bij het KBP lopen verschillende 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 Kempen en het KBP’ 
gepresenteerd op informatiepanelen en met 
afbeeldingen. 

De uitkijktoren wordt ook voorzien van drie LED 
schermen. Op deze schermen worden de bedrijven die 
gevestigd zijn op het Kempisch 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 opgenomen 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.

Nieuw klacht- en 
meldingensysteem voor 
gemeente Bladel
Vanaf 11 juli heeft de gemeente Bladel een nieuw 
klacht- en meldingensysteem voor de openbare ruimte 
in gebruik. Voorheen konden de klachten en meldingen 
over de openbare ruimte doorgegeven worden via 
‘Verbeterdebuurt’. Dit wordt nu vervangen door 
Reppido. Het is gebruiksvriendelijker voor de inwoners 
van de gemeente Bladel en voor de medewerkers van de 
gemeente die de klachten en meldingen afhandelen. Als 
u een klacht of melding doet via de website van de 
gemeente Bladel, komt u vanaf nu direct in het nieuwe 
Reppido systeem.

Gemeenteraad neemt 
besluit over gebiedsontwikkeling Egyptische Poort
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 21 juni 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Privacybeleid en -reglement Gemeente Bladel
Kennis genomen.

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw R.I. de Zwart wordt aangewezen als 
Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Aanpak Grootschalige logistiek op bestaande 
bedrijventerreinen in Brabant 
1.  Ingestemd met de Provinciale aanpak voor de 

beperking van vestigingsmogelijkheden;
2.  Voor gemeente Bladel worden de huidige locaties op 

Bedrijventerrein Hapert en op het Kempisch 
Bedrijvenpark, waar grootschalige logistiek reeds 
aanwezig is, aangewezen als locaties waar deze 
functie behouden kan blijven;

3. De raad wordt geïnformeerd.

Jaarstukken 2021 Stichting Centrummanagement 
Bladel
1.  Vastgesteld dat de verstrekte subsidie rechtmatig is 

besteed;
2.  Brieven worden verzonden aan respectievelijk 

Stichting BIZ Ondernemers Centrum Bladel en de 
Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ Centrum Bladel.

Principeverzoek herontwikkeling Heieind 6 
Hoogeloon naar wonen
Er wordt in principe medewerking verleend aan het 
omschakelen van de bestemming ‘Recreatie’ naar 

‘Wonen’ en het toevoegen van 2 extra woningen, mits:
•  voor het omzetten van het bedrijfsgebouw naar een 

woning, een Ruimte voor Ruimte titel wordt 
aangekocht;

•  voor het splitsen van de langgevelboerderij een 
cultuurhistorisch onderzoek wordt aangeleverd 
waaruit blijkt dat er sprake is van behoud en 
versterking van de cultuurhistorische waarden van 
het pand en het erf;

•  er voldoende kwaliteitsverbetering wordt 
gerealiseerd;

•  het plan aan de in de IOV gestelde voorwaarden 
voldoet zodat de Provincie kan instemmen met het 
initiatief;

•  initiatiefnemer aantoont dat de uitwerking voldoet 
aan de stedenbouwkundige en landschappelijke 
randvoorwaarden;

•  er een bestemmingsplan, inclusief benodigde 
onderzoeken, wordt opgesteld;

• een omgevingsdialoog wordt gevoerd;
• een anterieure overeenkomst wordt gesloten.

Principeverzoek toevoegen twee woningen 
Breestraat 10 Hoogeloon
Er wordt in principe medewerking verleend aan het 
toevoegen van twee vrijstaande woningen bij de 
Breestraat 10 in Hoogeloon, mits:
•  de benodigde Ruimte voor Ruimte titel wordt 

aangekocht;
•  er voldoende kwaliteitsverbetering wordt 

gerealiseerd;
• de Provincie kan instemmen met het initiatief;
•  er een bestemmingsplan, inclusief benodigde 

onderzoeken, wordt opgesteld;

• een omgevingsdialoog wordt gevoerd;
• een anterieure overeenkomst wordt gesloten.

Opstellen uitvoeringsprogramma 
groenbeheerplan
1.  Er wordt aanvullend op het in de Perspectiefnota 

2022 beschikbaar gestelde budget van € 30.000,- in 
de Najaarsnota 2022 een bedrag van € 15.000,- 
opgenomen voor het opstellen van een 
groenbeheerplan;.

2.  Vooruitlopend op de beschikbaarstelling van het 
gevraagde budget wordt reeds gestart met de 
werkzaamheden om tot een groenbeheerplan met 
uitvoeringsprogramma te komen.

Beslissing op bezwaar subsidieverordening 
duurzame energie
Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard en het 
bestreden besluit van 7 maart 2022 in stand gelaten.

Convenant Kempisch Sport en Beweegakkoord
1.  Het Convenant Kempisch Sport en Beweegakkoord 

wordt aangegaan met de Stichting Kempen in 
Beweging;

2.  Het subsidieverzoek van de Stichting Kempen in 
Beweging wordt meegenomen in het subsidie 
jaarprogramma;

    Aan de burgemeester:
3.  Wethouder Jansen te machtigen om het convenant 

namens de gemeente Bladel te ondertekenen.

Governancestructuur Samen voor Jeugd
De raad wordt geïnformeerd.

In samenwerking met Cordaad Welzijn hebben de 
leerlingen uit 1tto van het Pius X college gewerkt 
aan het project rondom de week van de jonge 
mantelzorger.

Ook in regio de Kempen zijn veel jonge mantelzorgers 
actief met ondersteuning voor een hulpbehoevend 
familielid of naaste. Juist omdat wat zij doen zo 
belangrijk en waardevol is willen we met dit project 
aandacht vragen, bewustwording creëren, een hart 
onder de riem steken maar vooral; de jonge 
mantelzorger in het zonnetje zetten!

1 op de 4 kinderen / jongeren groeien op met zorg in 
het gezin. Sommigen helpen mee in het huishouden, 

anderen hebben een taak in de persoonlijke verzorging. 
Maar ook als dat niet is groeien ze wel op met “rekening 
houden met” en “zich zorgen maken over”. En dat is 
niet altijd even makkelijk.

Iedere maand organiseert Cordaad Welzijn een activiteit 
waarbij jonge mantelzorgers even de boel de boel 
kunnen laten en elkaar kunnen ontmoeten. Zo horen ze 
hoe het er bij een ander thuis aan toe gaat en ontstaan 
mooie gesprekken waarbij tips en ervaringen 
uitgewisseld worden.

In de expositieruimte in het gemeentehuis in Bladel zijn 
vanaf vrijdagmiddag 8 juli de bijzondere kunstwerken 
van de eerstejaars leerlingen te bewonderen.

Kunstproject Pius X en Cordaad Welzijn

Zegt uw kind ‘nee’ tegen 
drank, drugs en roken?
De zomer is voor jongeren een prachtige tijd; 
dagjes weg, kamperen bij de boer en kermissen! 
Toch liggen verleidingen op de loer! 

Risico’s van drank, drugs en roken
De hersenen ontwikkelen zich totdat iemand 24 jaar 
is. Drank, drugs en roken verstoren deze ontwikkeling. 
Ook is de kans op verslaving groter, wanneer je kind 
op jonge leeftijd start met het gebruiken van 
verdovende middelen. Daarnaast nemen door alcohol 
remmingen af, waardoor jongeren sneller over 
grenzen gaan. 

Hoe kunt u helpen ‘nee’ zeggen?
Pubers hebben regels nodig bij het verkennen van hun 
grenzen. Als ouder heeft u veel invloed op het gedrag 
van uw kind. Hoe zegt uw kind ‘nee’ tegen drank, 
drugs en roken? En wat kunt u doen om hierbij te 
helpen? We geven enkele tips!
•  Stel duidelijke regels. Bijvoorbeeld over het tijdstip 

van thuis komen, hoe ze naar huis komen of waar ze 
blijven slapen.

•  Stel op tijd regels. Doe dit voordat je kind 
nieuwsgierig is en een sigaret of drank uitprobeert. 

•  Geef het goede voorbeeld. ‘Zien roken, doet roken’, 
‘zien drinken, doet drinken’ en ‘zien swipen, doet 
swipen’. 

•  Maak geen ruzie. Heeft uw kind toch een keer 
gerookt of gedronken? Bespreek waarom het moeilijk 
was om ‘nee’ te zeggen. 

•  Praat met andere ouders. Vaak zeggen kinderen dat 
andere ouders minder streng zijn, maar is dat wel 
zo? Het is fijn om van andere ouders te horen hoe zij 
het aanpakken. 

•  Toon interesse! Blijf praten met uw kind. Zelf-
vertrouwen groeit als u oprechte interesse toont. Een 
puber met zelfvertrouwen kan beter ‘nee’ zeggen. 

Meer informatie?
Kijk op www.helderopvoeden.nl en www.nix18.nl voor 
meer tips, filmpjes en oefeningen. Op naar een 
prachtige zomer! 
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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.

Gemelde milieumelding
Bladel
•      Ten Vorsel 3, veranderen van de dierbezetting en 

vloersysteem. 

Verleende omgevingsvergunning
Hapert
•      Oude Provincialeweg 69B, gewijzigd uitvoeren 

(bouwen van een kelder) van de reeds verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning. Datum besluit: 29-6-2022.

Hoogeloon
•      Heuvelseweg 16, wijzigen van de kelder van een te 

bouwen woning. Datum besluit: 4-7-2022.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•      Burg. Gremstraat ongenummerd, bouwen van vier 

appartementen en het aanleggen van twee 
inritten. Datum besluit: 5-7-2022. 

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hoogeloon
•      Ir. Mettropweg 5, emissiearm maken van stallen en 

wijzigen dierenaantallen.

Bladel
•      Raamloop 4, bouwen van een opslagloods;
•      Bleijenhoek 79, intern verbouwen van een 

tankshop en het wijzigen van de gevels.

Verleende exploitatievergunning
Bladel
•      Markt 1A, exploiteren van een horecazaak. Datum 

besluit: 29-6-2022.

Verleende alcoholvergunning
Bladel
•      Markt 1A, uitoefenen van een horecabedrijf. 

Datum besluit: 29-6-2022.

Verleende vergunning apv / 
bijzondere wetten

Hapert
•      houden van een collecte door EHBO Hapert van 22 

mei t/m 27 mei 2023 en in de jaren 2024, 2025, 
2026 en 2027.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Stedelijk 
Gebied 2022” en een tweetal 
besluiten hogere waarde Wet 
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 7 juli 2022 het bestemmings-
plan “Stedelijk Gebied 2022” gewijzigd heeft 
vastgesteld. Tevens maken burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bladel bekend dat zij voor de adressen 
Het Look ong. te Bladel en De Wijer 23 te Hapert 
besluiten heeft genomen voor de ontheffing hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op diverse 
locaties binnen de kernen van de gemeente Bladel. 
Voor zes locaties worden nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor 14 locaties 
gaat het om een kleinschalige aanpassing of correctie 
van het huidige geldende bestemmingsplan. Ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn een 
aantal wijzigingen in de toelichting, regels en 
verbeelding aangebracht. Belangrijke wijzigingen zijn: 
•      Het verwerken van een verleende 

omgevingsvergunning door het opnemen van de 
aanduiding ‘bedrijfswoning’ bij de Raambrug 9A.

•      De wijziging van de bestemming 
‘’Maatschappelijk’’ naar ‘’Wonen’’ is nu ook 
tekstueel opgenomen in het bestemmingsplan.

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen. De zes nieuwe ontwikkelingen 
betreffen de volgende locaties:

Bladel
•      Bossingel 4, het vervangen van een vrijstaande 

woning door vier vrijstaande woningen;
•      Christinelaan 10-12, het vervangen van een 

maatschappelijke voorziening door twee 
levensloopbestendige vrijstaande woningen;

•      Het Look ong.,(tussen Het Look 1 en Het Look 
11-15), het vervangen van de mogelijkheid voor 
een vrijstaande woning door een twee-onder-één-
kap woning; 

Hapert
•      Het Kaar ong., (achter Ganzestraat 30), het 

toevoegen van één vrijstaande woning in de tuin 
van de bestaande woning aan de Ganzestraat 30;

•      Lakenvelder ong., (achter De Wijer 15), het 
oprichten van een twee-onder-één-kap woning; 

•      De Wijer 23, het vervangen van een vrijstaande 
woning door een vrijstaande woning en een 
twee-onder-één-kap woning.

De kleinschalige aanpassingen of correcties betreffen 
de volgende locaties:

Bladel
•      P.G. Ballingslaan 5, omzetten bestemming 

‘’Verkeer’’ naar de bestemming ‘’Wonen’’; 
•      Bèrschotten 15, de aanduiding ‘’bedrijfswoning’’ 

ligt op de verkeerde locatie; 
•      Hallenstraat 27, de aanduiding ‘’bedrijfswoning’’ 

ontbreekt; 
•      Marktstraat 14, de mogelijkheid tot het realiseren 

van een terras is te beperkt ingetekend; 
•      Raambrug 9A, het verwerken van een verleende 

omgevingsvergunning door het opnemen van de 
aanduiding ‘’bedrijfswoning’’; 

•      Raambrug 26 en 28, de aanduiding 
‘’bedrijfswoning’’ ligt op de verkeerde locatie. 

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 24, verwerken verleende 

omgevingsvergunning.

Hapert
•      Abdijstraat 2, omzetten bestemming 

‘’Maatschappelijk’’ naar de bestemming ‘’Wonen’’; 
•      Kerkstraat 90, verwerken verleende 

omgevingsvergunning; 
•      Loonseweg 16, de aanduiding ‘’bedrijfswoning’’ 

ligt op de verkeerde locatie; 

•      Kerkstraat 76, planologisch-juridisch regelen van 
een bestaand horecabedrijf op de begane 
grondlaag welke vergund is; 

•      Jupiter 21, omzetten bestemming ‘’Verkeer’’ naar 
de bestemming ‘’Wonen’’; 

•      Markt en omgeving, ontbreekt aanduiding 
‘’evenemententerrein’’; 

•      Ganzestraat 21A, passende bestemming 
toekennen aan een voormalig agrarisch bedrijf aan 
de rand van de kom.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen gedurende zes weken van 15 juli 2022 tot 
en met donderdag 25 augustus 2022 ter inzage bij het 
KCC. U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•      een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

•      iedere belanghebbende, voor zover het beroep 
wordt ingesteld tegen wijzigingen die de 
gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft 
aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 25 augustus 
2022. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 26 augustus 2022. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer J. Scheres van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636).

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “KBP 
Zuidoost, 1e herziening 2022”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 7 juli 2022 het 
bestemmingsplan “KBP Zuidoost, 1e herziening 2022” 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het 
oprichten van een bedrijf met parkeergarage gelegen 
op bedrijventerrein KBP te Hapert, tussen de N284 en 
de Smaragdweg. Op 20 september 2018 is het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. 
Tegen dit plan is beroep ingediend. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 
23 februari 2022 een tussenuitspraak gedaan en de 
raad in de gelegenheid gesteld om het geconstateerde 
gebrek te herstellen. Ten opzichte van het vastgestelde 
bestemmingsplan zijn in de eerste herziening een 
aantal wijzigingen aangebracht. Belangrijke wijzigingen 
zijn:
•      in het bestemmingsplan is een voorwaardelijke 

verplichting opgenomen ter borging van de aanleg 
en instand houding van aarden geluidswallen; 
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. 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

•      het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om 
een parkeergarage te bouwen met een 
bouwhoogte van maximaal 6 meter, in het 
herziene bestemmingsplan is dit nader 
onderbouwd;

•     De mogelijkheid om af te wijken van het 
bestemmingsplan tot een bouwhoogte van 10 
meter is geschrapt. 

Met de vaststelling van deze 1e herziening is het 
geconstateerde gebrek hersteld. 

Ter inzage
Het gewijzigde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 12 
juli 2022 tot en met maandag 22 augustus 2022 ter 
inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door iedere belanghebbende, voor zover het 
beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de 
gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft 
aangebracht in het plan. Het instellen van beroep is 
mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 
maandag 22 augustus 2022. Het beroepschrift moet 
worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 23 augustus 2022. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer J. Scheres van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Wenshuys Bladel”
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 7 juli 2022 het 
bestemmingsplan “Wenshuys Bladel” ongewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de 
uitbreiding van een bestaand woon-zorggebouw met 
8 appartementen en 1 gezamenlijke ruimte. Het is 
gelegen op de hoek Gozelinusbocht en Hulselseweg 
(Gozelinusbocht 70). Tegen het plan zijn geen 
zienswijzen ingebracht, waardoor het plan niet is 
gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 
vrijdag 15 juli 2022 tot en met donderdag 25 augustus 
2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook 
inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•      een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een 
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 25 augustus 
2022. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 26 augustus 2022. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. 

Aan het instellen van beroep en het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer J.M.H.L. Scheres van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).

Vaststelling Beleidsregels 
Studietoeslag gemeente Bladel 
2022 en Eerste wijziging Nadere 
regels en beleidsregels Re-
integratie Participatiewet, IOAW 
en IOAZ 2015

Beleidsregels: 
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 
5 juli 2022 de volgende beleidsregels vastgesteld. 

Beleidsregels Studietoeslag gemeente Bladel 2022
De beleidsregels zijn een uitwerking van artikel titel 4.3 
van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36b 
Participatiewet. Zij regelen het uitkeren van 
studietoeslag op grond van artikel 36b Participatiewet.

Zij treden in werking op de dag na de bekendmaking 
en werkt terug tot en met 1 april 2022. 

Nadere regels: 
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben 
daarnaast op 5 juli 2022 de Eerste wijziging Nadere 
regels en beleidsregels Re-integratie Participatiewet, 
IOAW en IOAZ 2015 vastgesteld. De Nadere regels 
worden als volgt gewijzigd:

- Artikel 8 Individuele studietoeslag
  Artikel 8 wordt ingetrokken. 

Zij treden in werking op de dag na bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1 april 2022.

U kunt de beleidsregels en nadere regels inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl of op www.bladel.nl/
beleidenregelgeving. Hebt u geen internet, dan kunt u 
de verordening inzien bij het Klant Contact Centrum 
van de gemeente Bladel tijdens de openingstijden.
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Regenboog Salade
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 mango
o 1 avocado
o 1 kiwi
o 2 tomaten
o ½ Komkommer
o 200 gr surimi flakes
o bakje tuinkers
DDrreessssiinngg::
o 4 el mayonaise
o 2 el yoghurt
o 2 tenen knoflook, uitgeperst
o 4 tl kappertjes
o 1 el. ketjap manis
o 1 tl suiker 

Probeer om alles in dezelfde grote
stukjes te snijden. Ontvel eerst de
tomaten door het vel kruislings in te
snijden en ze in kokend water te
dompelen tot de randjes opkrullen.
Trek de velletjes eraf, verwijder de
zaadjes en snijd in stukjes.
Schil de mango, snijd langs de pit het
vruchtvlees eraf en maak er stukjes
van. Doe hetzelfde met de kiwi.
Snijd de halve komkommer door-
midden en haal het zaad eruit. Snijd
ook deze in stukjes. Halveer de
avocado en haal de pit eruit. Snijd
het vruchtvlees kruislings in en lepel

de stukjes vruchtvlees eruit.
Besprenkel deze evt. met wat
limoensap.

Hak als laatste de surimi flakes wat
kleiner en meng alles door elkaar.
Maak nu de dressing. Roer de
ingrediënten hiervoor door elkaar en
voeg een lepel water toe als het wat
dik is.

Leg in het midden van een bord een
kookring. Schep de salade erin en
druk een beetje aan. Lepel er wat
dressing overheen en garneer met
een plukje tuinkers.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 30  min

Door de combinatie van fruit en groenten 
is dit voor mij een echte zomerse salade. 
Lekker licht door de krab en met al die 
kleurtjes ziet het er ook nog eens aantrek-
kelijk uit. Je kunt deze bijvoorbeeld vooraf 
aan een BBQ serveren, veel feestelijker en 
lekkerder dan jezelf volproppen aan 
stokbroodjes kruidenboter omdat het vlees of 
de vis nog niet gaar is. En als lunchgerecht, 
maar dan voeg ik vaak nog wat veldsla toe als extra vulling. Ik zou zeggen, proberen!

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

METALEN 
movie SIGNS’

Mark t 4  •   Haper t
Tele foon: 0497 - 78 59 06

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

LAGE MIERDE - Van dinsdag 30 augustus 
t/m vrijdag 2 september zal voor de 27e  
keer Fiets4Daagse Lage Mierde verreden 
worden. Evenals voorgaande jaren wordt 
deze georganiseerd door Buurtvereniging 
Kloosterstraat e.o. in de laatste week van 
de basisschoolvakantie in onze regio. Vele 
vrijwilligers zullen zich weer 4 dagen inzet-
ten, zodat de fietsers kunnen genieten van 
het vele moois en goeds dat de Brabantse 
Kempen te bieden heeft.

Onze Fiets4Daagse richt zich op de recreatie-
ve, maar ook op de gevorderde fietser. Sinds 
vorig jaar kunt u dagelijks kiezen tussen een 
route van 30 en 35 km of een verlengde route 
van 60 à 65 km. Een leuk en sportief uitje voor 
zowel gezinnen met kinderen als ook de ou-
dere fietser. Bovendien worden de routes ge-
heel uitgepijld. We houden de kosten zo laag 
mogelijk voor u. Het inschrijfgeld bedraagt 
voor 4 dagen slechts € 8,00 en voor kinderen 
tot 12 jaar € 3,00. Ook is er de mogelijkheid 
om per dag in te schrijven. Dat kost € 3,00 

per dag. Als het goed bevalt en je uiteinde-
lijk toch 3 dagen fietst, is de 4e dag gratis! 
Nieuw: betalen via een pinautomaat. Liefst zo 
weinig mogelijk contant geld!

Vooraf inschrijven kan via een link op onze 
website: www.fiets4daagse-lagemierde.nl. 
De startkaarten liggen dan voor u klaar bij 
aankomst. Natuurlijk kunt u ook nog inschrij-
ven bij vertrek op de eerste dag dat u komt 
fietsen. Als u minimaal drie dagen hebt mee-
gefietst, wordt er op vrijdag een medaille 
uitgereikt. Deze medaille is ieder jaar weer 
anders, dus uniek. Voor de deelnemers die 
voor de vijfde, tiende, vijftiende, twintigste of 
25ste keer meefietsen, is er zelfs een grotere 
medaille. Sinds vorig jaar is de starttijd tussen 
11.00 en 14.30 uur. Elke dag afmelden uiterlijk 
20.00 uur. Vertrek- en eindpunt zijn bij Eetcafé 
BoJo’s aan het Dorpsplein in Lage Mierde. 

Nieuw dit jaar is dat we ervoor gaan zorgen 
dat zowel bij een café op de hoofdroute als 
bij een café op de verlenging een bemande 
controlepost aanwezig is. De eerste post met 
versnaperingen stempelt dan niet meer. Dat 
betekent dat de deelnemers die alleen de 
hoofdroute fietsen, elke dag 2 stempels krij-
gen (bij de start en bij één café) en wie de 
hele route fietst, krijgt 3 stempels (bij de start 
en bij de 2 cafés). 

Dit kunt u verwachten tijdens onze Fiets-
4Daagse: gezelligheid, gevarieerde routes en 
bij de eerste post wordt u niet alleen getrak-
teerd op Brabantse gastvrijheid maar ook op 
een bekertje fris en een hapje. Naast het vaak 
jachtige leven, ga je nu eens lekker 4 dagen 
fietsen in eigen land om tot rust te komen. 
Misschien zelfs wel herinneringen ophalen 
met oude bekenden of zelfs nieuwe vrienden 
maken. Alle reden dus om te komen proeven 
van wat Fiets4Daagse Lage Mierde te bieden 
heeft. Iedereen is van harte welkom! 

Bezoekt u ook eens onze website:

www.fiets4daagse-lagemierde.nl

27e Fiets4Daagse Lage Mierde

VERMAKELIJK

Stichting Duofi etsen 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 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. Heeft u vragen, bel dan Jan Evers, tel. 06-57047609.
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ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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.

DI. 26 T/M ZO. 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.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS

KERMISPRINSES- & KERMISPRINS-
SCHIETEN GILDE ST. JORIS
Locatie: Gildeterrein, Leemskuilen 16a, 
Bladel. Aanvang: 13.30 uur. Voor de inwoners 
van Bladel. Leeftijd vanaf 16 jaar.

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.

ZONDAG 18 SEPTEMBER

40E JUBILEUM EDITIE
BOERENMÈRT HAPERT
Locatie: centrum Hapert. Tijd: 10.00 uur.
Entree: € 4,00 p.p. Kinderen tot en met 12 jaar 
€ 1,00. Veel sfeer, oude ambachten, folklore 
(Boekels Kwartierke), muziek en uiteraard de 
historische optocht.

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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Een duim omhoog voor AVR’69 in Reusel voor het organi-
seren van een geweldige Special Athletics dag. Veel blijde 
gezichten en mooie prestaties gezien. Succes ermee!

Een bezoeker

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

Een dikke duim omhoog voor CV de Pintewippers die het 
personeel van Den Tref in Hapert verraste met een boeren-
overtrek naar het MFA. Bedankt voor de leuke dag!

Het personeel van Den Tref

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

Een dikke duim omhoog voor de organisatie en alle helpers rondom het superweekend van 
BV Doolland. Wat een super geslaagd weekend. Wij hebben genoten!

Familie van Roij

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

Een duim omhoog voor de organisatie van de Wandelweek in Hapert. Het waren mooie routes 
en dank je wel voor jullie goede organisatie. Volgend jaar zijn we hopelijk weer van de partij!

De deelnemende wandelaars

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

Een duim omhoog voor s.v. de Cirkel uit Reusel. Ze hebben dit jaar ons als goed doel gekozen 
en we kregen een mooi bedrag overhandigd. Dit gaan we gebruiken voor ons nieuwe oogcafé 
wat in september zijn deuren opent in het gemeentehuis in Reusel.

Oogcafé Reusel-de Mierden

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

Een dikke duim omhoog voor de buurtbewoners aan de Ballingslaan en Lodewijk van Deyssel-
laan in Bladel. Wij waarderen jullie geduld en begrip. Al een poos zijn we aan het verbouwen en 
we bewonderen de medewerking vanuit de buurt. Heel erg bedankt!

Erik & Ilse Neggers

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

Een dikke duim omhoog voor Stichting BlaalduZes, voetbalvereniging Bladella, sponsoren en 
alle andere vrijwilligers, en niet te vergeten voor al diegene die gelopen, gefietst en dus gedo-
neerd hebben. Wij zullen dit nooit vergeten, bedankt!

Karin, Jan & kids

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

Een duim omhoog voor het Pius X-College, DJ Peter, de leerlingen van de Praktijkschool, 
Hans Hendrikx videografie, Sjef van Hoof, OfGeZatBand, sponsoren en buurtgenoten van het 
Pius X-College voor hun bijdrage aan ons onvergetelijk 50-jarig jubileumfeest. Bedankt!

Stichting De Hoeksteen

Weggooien? 
Mooi niet!
Repair Café in Bladel

Iedere derde dinsdag 
van de maand is het 
Repaircafé van Het 
Kompas open.  Deze 
maand is dat op dins-
dag 19 juli  van 13.00 
tot 16.00 uur.

Onze onze reparateurs staan weer klaar om 
u te helpen met het repareren van uw defect 
apparaat, uw messen (m.u.v. kooimaaiers) te 
slijpen, uw fiets na te kijken, uw kleding te 
herstellen dan wel verstellen enz. enz. Er is 
gereedschap en materiaal aanwezig om alle 
mogelijke reparaties uit te voeren.

U treft ons aan de Torendreef 20 in Bladel. 
Wilt u meer informatie, e-mail naar info@
kompasbladel.nl of bel naar 0497-385069

www.kompasbladel.nl

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... er in 1898 een 
novelle werd uitgegeven 

over een schip dat 
Titan heette? 

Het schip liep op een 
ijsberg en zonk. Het 

verhaal heeft bijzonder 
veel overeenkomsten met 

het zinken van de 
Titanic, zoals het 

tekort aan reddingsboten 
aan boord, de maand van 
het ongeval, de plaats 

van zinken en de oorzaak. 
Op zich niet zo vreemd, 
ware het niet dat de 

Titanic pas 14 jaar later 
zou zinken.

www.loesje.nl
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ALLERHANDE

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!

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl

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.

Een dikke duim omhoog voor voetbalvereniging Reusel Sport. Zij hadden hun ruimte be-
schikbaar gesteld voor onze gasten, waardoor we weer een grandioze middag hebben gehad. 
Speciaal een dikke duim omhoog voor Albert en Jos voor hun inzet, zodat alles op rolletjes liep!

Zonnebloem afdeling Reusel-de Mierden

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

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

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

WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.
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Bij de Hoeksteen in Bladel genieten 270  
deelnemers met een verstandelijke beperking 
van leuke activiteiten in ons clubgebouw. Wij 
zoeken vrijwilligers voor de:

• Dansclub - Op zaterdagmiddag dans je met 
de deelnemers onder leiding van een erken-
de dansleraar.

• Maandagavondclub - Je organiseert leuke 
activiteiten voor onze jongvolwassen deelne-
mers met een hoger niveau.

• Sportclub - Je begeleidt en stimuleert 
onze deelnemers een uurtje op vrijdagavond  
tijdens de sportactiviteiten.

• Zwemclub - Op zaterdag begeleid je deel-
nemers naar de zwemles (10.00 tot 11.00 uur) 
in De Albatros in Eersel en houd je toezicht 
en helpt, indien nodig, met omkleden.

Iets voor jou? Wil je graag meer info, neem 
dan contact op via e-mail lisettevanhoof@ 
dehoeksteenbladel.nl of bel 06-15151028.

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

Oktober Kempenland-Zuid zoekt een vrijwil-
liger voor de huiskamer waar 20 ouderen met 
een lichte vorm van dementie verblijven. 

De cliënten zijn meestal in de huiskamer aan-
wezig. Je helpt met het koffie en thee schen-
ken, het begeleiden van spelletjes of je biedt 
een luisterend oor. Je hebt enige kennis van 
dementie, je bent geduldig en stressbesten-
dig en kunt goed samenwerken. Je aanwezig-
heid wordt heel erg gewaardeerd!

Info via Annet/Marloes: 06- 5158 7622 of 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl 

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

De wandelsokken kunt u ophalen bij  
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.
  
De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

Galerie De Kunstkamer 
sinds 1 juli 2022 gesloten!

HOOGELOON - Na 28 jaar stopt Galerie De Kunstkamer aan de Hoofdstraat in 
Hoogeloon met het organiseren van tentoonstellingen. Ria en Jan van der Putten 
hebben dit besluit weloverwogen genomen. De tijd is aangebroken om de gebon-
denheid m.b.t. de galerie los te laten en tijd te nemen voor niet-gebondenheid.

Teruggekeken wordt op een zeer aangename samenwerking met de vele kunstenaars 
uit binnen- en buitenland.... Dank daarvoor. Teruggekeken wordt ook op de vele ontmoe-
tingen in de galerie. Bezoekers die het initiatief zeer hebben omarmd en dat ook hebben 
uitgesproken.... Dank daarvoor. Het besluit nemen was zeer intens en is met dit bericht 
onomkeerbaar.

BLADEL - DeGoei-
plak is een activi-
teitenvoorziening 
in Bladel voor thuis-
wonende ouderen 
die in Bladel wonen 
en door hun leef-

tijd of beperkingen niet mee kunnen doen 
aan reguliere activiteiten. Een zorgindicatie 
is niet nodig om deel te nemen. Ook in de  
zomerperiode zijn we gewoon open.

DeGoeiPlak
Naast een goed bakje koffie en gezellig 
buurten kun je ook lekker aan de slag met je 
hobby. Neem je kaarten en spel mee, of een 
schildersdoos. Samen een fijne tijd hebben 
staat voorop.

Kom eens kijken
DeGoeiPlak leer je het best kennen door 
gewoon eens binnen te lopen. Onze vrijwilli-
gers heten je van harte welkom. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag zijn we open tussen 
10.00 en 13.30 uur. Voor € 2,50 kun je genieten 
van een heerlijke lunch met een ‘goei’ soepje.  
Thee en koffie zijn gratis. Vervoer is ook  
mogelijk (graag van te voren aangeven). 

Locatie: DeGoeiPlak, Kloostertuin 2 in Bladel. 
Meer weten? Bel 06-57782844 of mail naar 
Ivonne Megens: ivonnemegens@cordaad-
welzijn.nl

DeGoeiPlak 
open tijdens de 
zomerperiode
Ontmoet andere senioren 

Dinsdag 19 juli opent GGD Brabant-Zuid-
oost een nieuwe, compacte testlocatie op 
een vertrouwde plek: de parking Antoon 
Coolenlaan in Eindhoven. Vanaf dat mo-
ment zijn de testlocaties Eindhoven en 
Helmond om de beurt geopend. GGD test 
in onze regio alleen op afspraak.

Wanneer testen?
Bij coronaklachten doe je altijd een zelftest. 
Dit geldt ook voor kinderen. Bij een positieve 
zelftest hoef je geen bevestigingstest te doen 
bij de GGD, je gaat direct in isolatie. Alleen 
voor specifieke doelgroepen blijft het advies 
zich te laten testen bij de GGD:
-  Zorgmedewerkers die werken met mensen 

met een kwetsbare gezondheid. 
- Inwoners van zorginstellingen. 
-  Inwoners die naar de dagbesteding gaan 

(70+ of met ernstige immuunstoornis). 
-  Inwoners die geen zelftest kunnen afnemen, 

ook niet met de hulp van anderen. 
-  Inwoners die een herstelbewijs nodig hebben.

Testlocatie Eindhoven (vanaf 19 juli) 
- Parkeerplaats Antoon Coolenlaan. 
-  Open op dinsdag, donderdag en zaterdag; 

alleen op afspraak. 
-  Let op: de wachtrij is buiten, kleed je naar de 

weersomstandigheden.

Testlocatie Helmond 
- Varenschut 11. 
-  Tot 19 juli open van maandag tot en met za-

terdag; alleen op afspraak. 
-  Vanaf 19 juli open op maandag, woensdag 

en vrijdag; alleen op afspraak.

Alle testlocaties zijn op zondag gesloten.

GGD opent 
nieuwe testlocatie



2815 juli 2022Meeltjes

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.

YIN YOGA HAPERT
Geschikt voor iedereen. 's Woensdags 19.30-
20.45 uur. Den Tref/MFA. Informatie: Gerrie 
Noten, tel. 06-22371687. www.terran.love

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.

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

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.

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.

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.

hypotheekkiezen.nl

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.

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

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.

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.

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.

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

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

Hometrainer, i.z.g.st. T.e.a.b. Tel. 0497-387656.

Koikarpers en andere vissen, incl. vijver en 
complete zuiveringsinstallatie. Tel. 06-17860133.

Kleine pakken paardenhooi, € 5,00 per stuk. 
Ophalen in Hooge Mierde, tel. 06-53355802.

Qibbel fietsstoeltje achterop met 2 montage-
blokken, z.g.a.n. € 60,-. Tel. 0497-643588.

Enkele pakken zeer mooi weidehooi van dit 
jaar. Tel. 06-29341455.

5 loopeendjes, 2 witte, 1 licht bruin, 2 zwart. 
6 weken oud. Tel. 06-55745872.

GEZOCHT: KLUSJESMAN
Voor tuin- en allerlei onderhouds-
werkzaamheden. Vergoeding en uren in 
overleg. Tel. 06-53620268.

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

GEZOCHT: Poetshulp voor 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: Huissleutel op de hoek 
Sportparkstraat-Koolbogt in Bladel. 
Tel. 06-51599753.

GEVONDEN: Huissleutels op Lemel ter hoogte 
van nummer 10 in Hapert. Op sleutelhanger zit 
label van de Zuidzorg. Tel: 0653250081.

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

GEVONDEN: Trouwring op zaterdag 9 juli 
op parkeerplaats Aldi in Reusel. Wie de 
ingegraveerde huwelijksdatum weet, kan mij 
bellen. Tel. 06-40041687.

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

GRATIS AF TE HALEN: Mahoniehouten salon-
tafel met 2 lades + 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.

AMERIKAANSE RETRO SIGNS Nostalgische 
stalen wandborden in vintage stijl. 
www.signs-usa.nl

 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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s

Batterijen

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB
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Delpharm Bladel B.V. is een full service 
CMO voor farmaceutische en cosmetische 
producten. Dit wil zeggen dat Delpharm 
geen producten verpakt en produceert onder 
eigen label, maar onder de naam van haar 
klanten. De focus bij Delpharm in Bladel ligt 
op het produceren en verpakken van vloei-
bare medicijnen en cosmetische producten. 
Delpharm is gevestigd in de Brabantse 
Kempen en heeft 160 medewerkers.

Voor meer informatie over deze 
vacatures, verwijzen we je naar  onze 
website: www.delpharm.com
(klik op “carrière”).

Ook kun je contact opnemen met de 
afdeling HRM, tel.: 0497-339400.

Als je interesse hebt in een  vacature, 
stuur je CV en motivatie onder 
vermelding van de vacaturenaam 
naar hr.bladel@delpharm.com

WIJ ZOEKEN:
• Lijnverantwoordelijke (2/3 ploegen)
• Technical Operator (2/3 ploegen)
• Shift Leader Bereiding
• Bereider
• Utilities Engineer
• QC analist
• Project analist
• Qualifi ed PersonVacatures 

in de regio!
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Petrusklepel
In een groep 8 heb ik iets verteld over het 
vormsel. In september gaan we weer begin-
nen met de voorbereiding. Er waren in de 
klas heel wat twijfelaars over het bestaan van 
God. Nu zijn er genoeg argumenten voor het 
bestaan van God, maar wat spreekt een tie-
ner aan? Ik knoopte aan bij het verschijnsel 
pesten. Dat is actueel. Ik vroeg eerst of pes-
ten goed of slecht was. Slecht, vond iedereen. 
En als je geleerd zou hebben dat pesten goed 
was, wat zou je dan vinden? Goed, was het 
antwoord. Inderdaad. Maar is het dan ook 
goed? Nee, dat dan weer niet. Hoe kan dat? 
Hier schieten de biologie en de sociologie te-
kort. Dat sommige dingen goed of slecht zijn, 
los van wat wij met elkaar afspreken en zon-
der evolutionair voordeel, wijst in de richting 
van het geestelijke. Wij mensen hebben niet 
alleen een instinct maar ook een geweten. En 
in het geweten spreekt God, ook al is het heel 
zacht. De H. Geest helpt ons om die stem te 
verstaan. Jong en oud.

Pastoor Schilder 

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  
                 (m.m.v. parochieel zangkoor) 

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

Maandag 18 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 19 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 20 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 21 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

H. Maria Magdalena
Vrijdag 22 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 23 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 

17e Zondag door het Jaar
Zondag 24 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref  
                 (m.m.v. parochiekoor)

Overleden
Bladel: Peter Deutschmann, 78 jaar

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 23 en 24 juli)

Bladel zaterdag:
Geen intenties

Bladel zondag:
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
- Frans Klessens en Anna Klessens-Teurlings
- Corrie Penson-van Hoof

Casteren:
- Jan en Nica van Gestel-Jansen (f)

Hapert:
- Martien Michielse

Hoogeloon:
Geen intenties

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

16e Zondag door het Jaar
Zaterdag 16 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Adri Kerkhofs, Gust Roest 
  en Miet Roest-van Limpt

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

Maandag 18 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 19 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Woensdag 20 juli
09.00 uur: Eucharistieviering
- Overleden familie Verhagen-van Gompel

Donderdag 21 juli
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 22 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

17e Zondag door het Jaar
Zaterdag 23 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 24 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- John Jansen
- Jos Schoenmakers en 
  Sjaan Schoenmakers-van Helvoirt
- Net Lavrijsen-Lavrijsen (vw. verjaardag)
- Jaan Vosters-Huijbregts en Piet Vosters
12.30 uur: doopviering Fleur van de Sande

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

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 17 juli: 10.00 uur. Nog geen voorganger bekend
Zondag 24 juli: 10.00 uur. Nog geen voorganger bekend
Zondag 31 juli: 10.00 uur. Ds. M-J. Kreeft uit Eersel

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

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 17 juli: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond
Zondag 24 juli: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder
Zondag 31 juli: 10.00 uur. Ds. J.H. van Haeringen uit Dronten

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

PAROCHIE
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www.pc55.nl 
goed om te weten

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

BLADEL - Na een mooi treff en vorige keer 
zijn we blij dat we op zaterdag 23 juli weer 
een muziekmiddag kunnen organiseren in 
De Tipmast, Tipmast 48A in Bladel.

Samen met de Accordeontrefvrienden, de 
Grensmuzikanten en Steirische groep belooft 

het weer een gezellige middag te worden als 
vanouds. Voor de liefhebbers kan er volop 
gedansd worden op de mooie muziek die zich 
hier bijzonder voor leent. De aanvang is om 
14.00 uur en de entree is gratis. 

Voor meer informatie: 06-12992302.

Accordeontreff en in De Tipmast

INFORMATIEF

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

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.00 uur-16.30 uur: bestuursvergadering SVH
  13.30 uur-16.00 uur: inloop Cordaad Welzijn, Dianne Coolen
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

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

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA MAANDAG 18 JULI T/M VRIJDAG 22 JULI

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun, de vele kaartjes 
en bloemen die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve man, pap, schoonvader en opa

Ad Huijbregts 

Speciale dank voor onze huisartsen Mevr. v.d. Bosche en Mevr. Robben,
Lisa v.d. Borne en Ben van uitvaartzorg Van den Berk & Loonen 

en het H. Sacramentsgilde Hulsel.

Uw medeleven heeft ons echt goed gedaan.

José Huijbregts, kinderen en kleinkinderen

Je kunt op veel momenten in het leven met 
ernstig verlies worden geconfronteerd, 
zowel in je eigen leven als in je directe om-
geving. Denken we maar aan het sterven 
van een familielid of een collega, echt-
scheiding, ongeneeslijke ziekte, verlies 
van werk. 

Hoe kun je daarmee omgaan en familie, 
vrienden en collega’s ondersteunen? Hoe ga 
je daar zelf mee om? Op donderdagavond 1 
september, van 19.30 tot 21.30 uur, komt Prof. 
dr. Manu Keirse, emeritus hoogleraar aan de 
faculteit geneeskunde van de Katholieke Uni-
versiteit Leuven, naar Bladel. Hij houdt een 
lezing over dit onderwerp in Den Herd. Voor 
informatie of aanmelding, mail naar 

vptz@cordaadwelzijn.nl

Rouwen doen we samen!

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
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ShowroomSALE
matrassen

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

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

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

nu € 2.699,-- (vast)
nu € 4.049,-- (verstelbaar)

Nieuw: Pullman Express boxspring Leeds: 

Promoset Treca Paris
Edition Spéciale
boxspring vanaf € 5.595,--

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

matrassen

Laatste showroommodellen 
boxsprings in de winkel

ShowroomSALE

Showroommodel in 
onze winkel in 

taupe kleur

SUMMER SALE

Profiteer nú van 25% korting op 
bijna het gehele assortiment*

*vraag naar de voorwaarden


