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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Nog een paar dagen en dan gaat 
Totaalfestival ‘22 van start. Na twee jaar 
afwezigheid heeft de organisatie er weer 
zin in. De bezoekers staan te trappelen, 
net zoals de artiesten. Het terrein aan de 
Smagtenbocht is veranderd in een gezellig 
festivalterrein waar het vanaf dinsdag 26 
juli elke dag bruist van de muziek, theater 
en vooral plezier.

Druk, druk, druk!
Niels Adriaans is dit jaar eindverantwoorde-
lijk voor de techniek op het festival. Hij heeft 
het er maar druk mee. “Het feit dat we er twee 
jaar tussenuit geweest zijn, heeft invloed 
gehad op het aantal vrijwilligers. Natuurlijk 
doe ik het niet alleen, een select clubje men-
sen is gedurende het hele jaar bezig om alles 
te organiseren. Maar toch, je bent er veel tijd 
aan kwijt want alles moet vooraf goed gere-

geld zijn. Zeker in deze tijden: als je tijdens 
de opbouw erachter komt dat je dingen over 
het hoofd hebt gezien, heb je pech: alle leve-
ranciers zitten ramvol. Daarom was het een 
heel druk jaar, maar ik geniet er toch elke keer 
weer met volle teugen van!” 

Eén podium en een barstensvol programma
Met de barren, de toiletten, de vloeren en het 
podium komt het dus wel goed. “We hebben 
gekozen voor één podium, waar we er voor-
heen altijd twee hadden”, gaat Niels verder. 
“Dat heeft met kosten te maken, heel simpel. 
Omdat alle prijzen gestegen zijn, ontkomen 
ook onze leveranciers niet aan prijsverhogin-
gen. Om daar de hand in te houden, kiezen 
we voor één podium. We zijn er trots op dat 
we een gratis festival zijn en dat willen we 
graag zo houden. Het mooiste aan ons fes-
tival vind ik de variatie in het programma: 
bands, theater en kunst. Voor iedereen komt 
wel iets voorbij op het festival. Dat helpt mee 
aan de relaxte sfeer die er altijd hangt. Op het 
Totaalfestival vind je allerlei soorten mensen, 
jong en oud, de ene komt voor muziek, de 

ander voor theater en weer een ander komt 
voor de biertjes, maar iedereen komt met 
hetzelfde doel: plezier hebben.”

Kinderactiviteiten
Ook dit jaar is er veel aandacht voor de 
kinderactiviteiten. “We zitten precies aan het 
begin van de zomervakantie en dus zijn veel 
kinderen vrij”, vertelt Niels. “We hebben een 
deel van het terrein gereserveerd voor de 
kinderen met een grote zandbak. Daar kun-
nen ze zich naar hartenlust uitleven. Er zijn 
ook activiteiten waarbij ze het terrein af gaan, 
zoals een wildplukwandeling in het bos. ”Dat 
is tegelijkertijd ook een beetje een doel van 
het Totaalfestival: aandacht voor alles wat 
leeft en de omgeving. “De perfecte combi-
natie: de kinderen worden beziggehouden 
terwijl pa en ma lekker een biertje drinken”, 
aldus Niels.

Genieten, chillen, ontdekken en bijbuurten
Over biertjes gesproken: de Speciaalbierbar 
is er weer, dé favoriet voor menig bierliefheb-
ber. lees verder op pagina 3
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4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
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4 Bedrijfswagen specialist
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MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

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

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
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22 Pinksterdaa
mm. 6 junn opee

van 10:00 tot 17:00 uur

Flinke Kortingen Op 
Uitlopend Assortiment Op Alle Binnenpotterie

Summer 25% 
korting

Sale

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

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Let op: in juli & augustus 
geen koopavond

VerbouwingsopruimingKEMPENLAND

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

EERSEL - Biodiversiteit 
staat volop in de belang-
stelling en krijgt in de 
gemeente Eersel steeds 
meer vorm. Samen met 
het Biodiversiteitsteam 
Eersel worden projecten 

opgepakt om herstel aan te pakken. Noud 
Janssen was ruim 10 jaar een drijvende 
kracht in dit team om de gemeente gewild 
en ongewild van advies te voorzien en mee 
te denken in bevordering van biodiversiteit.

Klimaat veranderd, we zien monotone land-
schappen in het buitengebied, verstening van 
tuinen in de bebouwde kom, waardoor een 
enorm verlies aan biodiversiteit is ontstaan. 
Een andere houding t.a.v. natuur is nodig om 
het uitsterven van steeds meer dier- en plan-
tensoorten een halt toe te roepen, ecosys-
temen te herstellen en daarmee onze eigen 
leefwereld gezonder te maken.

In 2002 startte de IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) naar aanleiding 
van de duurzaamheidstop in 2002 de in-
ternationale campagne Countdown 2010.
Noord-Brabant was in Nederland in 2004 de 
eerste provincie die de Countdown 2010-ver-
klaring ondertekende en daarmee toezegde 
zich in te zetten voor het herstel en behoud 
van de biodiversiteit. In 2010 volgde de ge-
meente Eersel en riep burgers op een biodi-
versiteitsteam te starten.

Noud Janssen was één van die burgers die 
zich hiervoor beschikbaar stelde. Met een 
groot hart voor natuur en brede inzet hierin 
heeft hij samen met anderen veel voor elkaar 
gekregen. Zijn kennis als ex-agrariër, lid van 
Weidevogelvereniging en de uilengroep, lid 
van De Bosschuur Wintelre voor jeugdeduca-
tie en als veldcoördinator Stila (Stimulerings-
regeling Landschap) kwam het team goed van 
pas. Als waardering voor zijn jarenlange inzet 
ontving hij onze ambassadeur, de steenuil 
die een plekje kreeg in zijn serre. Het Biodi-
versiteitsteam Eersel koos de steenuil als am-
bassadeur voor ons landschap. Een vogel die 
houdt van een beetje ‘verrommeld’  en niet te 

netjes aangeharkt buitengebied, waar natuur 
een kans krijgt en gewaardeerd wordt. 

Samen met beleidsmedewerkers van de ge-
meente Eersel is er regelmatig overleg over 
groenprojecten en de kansen voor biodiver-
siteit. Zo werd er begonnen met de bermen 
en sloten voor meer natuurlijk beheer ervan. 
Niet klepelen en daardoor bemesten, maar 
afvoeren en verschralen, waardoor bloemen 
een kans kregen. Dit blijkt ook voor het te-
gengaan van overlast door de processierups 
van belang te zijn. Bloemen trekken insecten 
aan, insecten vogels die zich graag tegoed 
doen aan de rupsen ervan. Ten noorden van 
Wintelre kwam het Lijsterven. Een ruim 1 ha 
groot gebied met een poel, akkerranden en 
struweelranden. Een kleine idylle in het mo-
notone agrarische landschap met ruimte voor 
natuur. In Eersel werd een fruitboomgaard 
aangelegd in De Velden, waar diverse oude 
appel en peren rassen en plekje kregen. Deze 
tuin is nog in ontwikkeling om er een mooie 
ontmoetingsplek van te maken. 

In 2017 werd door de gemeenteraad het plan 
Groen Loont aangenomen. Groen vangt water 
op, verbetert de luchtkwaliteit en geeft ons 
voedsel. We weten dat groen sport en bewe-
ging stimuleert, huizen in een groene omge-
ving meer waard zijn en dat het onze creativi-
teit prikkelt. In coronatijd bleek hoe belangrijk 
een groene omgeving is voor ons welzijn. 
Groen werkt daardoor kostenbesparend, le-
vert zelfs economische winst op. Belangrijker 
nog: groen levert maatschappelijke en eco-
nomische winst op. Groen loont! En dan niet 
vergeten de prachtige vogelakkers en langere 
pachtperioden bij duurzaam beheer. In 12 jaar 
tijd is er toch wel wat tot stand gekomen!

Het biodiversiteitsteam hoopt nog vele pro-
jecten voor elkaar te krijgen samen met de 
gemeente Eersel. Een gemeente die veel be-
leefbaar groen biedt voor haar inwoners en 
toeristen en natuur de kans wil geven. Help 
ook mee en vergroen jouw tuin en buurt. Heb 
je ideeën laat het ons weten of doe mee in ons 
Biodiversiteits team. Contact: Ria Bernards, 
tel. 06-20194729, ria.bernards@hetnet.nl

Ruim 10 jaar Biodiversiteit Eersel

Noud Janssen

In december 2021 heeft de raad de Transi-
tievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Daarin 
staat hoe de gemeente aan de slag gaat 
met het aardgasvrij maken van woningen. 
Door de hoge energieprijzen en subsidies 
is het verduurzamen van je huis een van de 
beste investeringen die je kunt doen. 

KempenDuurzaam (onderdeel van Kempen-
Energie) organiseerde daarom onder andere 
een collectieve inkoop van hybride warmte-
pompen. Op 19 mei was er een informatie-

bijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens 
deze bijeenkomst werd uitgelegd hoe een 
hybride warmtepomp werkt en wat de moge-
lijkheden, kosten en opbrengsten zijn. En de 
belangstelling was toen al groot!

Indrukwekkend aantal aanmeldingen
Inmiddels is de inschrijftermijn gesloten. Er 
werd van tevoren rekening gehouden met 
zo’n 10 tot 20 aanmeldingen. Maar het wer-
den er veel meer, maar liefst 57 huishoudens! 
Natuurlijk laten we alle 57 huishoudens deel-
nemen. Dat wil wel zeggen dat de collectieve 
inkoop in fases moet worden uitgevoerd. De 
gemeente stelt daarvoor extra budget be-
schikbaar. Omdat de dorpen Hulsel en Lage 
Mierde in de TVW zijn aangemerkt als meest 
kansrijk om van het gas af te gaan, is besloten 
om in deze kernen te starten. Daarna volgen 
alle overige huishoudens.

Vele aanmeldingen voor collectieve inkoop 
van hybride warmtepompen  WIST

     JE 
DAT...?

... Queen Elizabeth 
van Groot-Brittannië 

op de set van 
Game of Thrones in Ierland 
weigerde plaats te nemen 
op de IJzeren Troon? 

Volgens David Benioff was 
dat om juridische redenen, 
de koningin van Engeland 

mag niet op een 
buitenlandse troon zitten.
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“Ook dat gaan we dit jaar net wat anders 
doen”, lacht Niels. “Niet bang zijn: er is keus 
genoeg. We hebben zo’n 18 speciaalbieren 
op tap  en een veelvoud op fles. Er valt dus 
genoeg te proeven en te ontdekken.” Op 26 
juli om 19.00 uur gaan de taps open en is het 
zes dagen lang genieten, chillen, ontdekken 
en bijbuurten. Misschien wel voor de aller-
laatste keer op dit terrein, gezien de herin-
richting van de Egyptische Poort. Niels: “Wij 
weten niet precies wanneer de plannen voor 
de ontwikkeling van start gaan, maar zodra 
dat gebeurt zijn wij helaas deze fijne plek 
kwijt. We zijn daarom druk op zoek naar een 
nieuwe locatie, dus suggesties zijn méér dan 

welkom.” Toch ziet Niels het glas als halfvol: 
“Een nieuwe plek biedt ook weer nieuwe kan-
sen. Het is weer eens wat anders. We vinden 
vast weer een nieuwe, mooie locatie. Aan het 
enthousiasme van onze vrijwilligers zal het 
zeker niet liggen.” 

De opbouw van het Totaalfestival vindt plaats 
vanaf 21 juli. Zoals Niels al aangaf kunnen ze  
ook dit jaar weer flink wat handjes gebruiken. 
Voor iedereen is er wel een klusje te vinden, zo-
wel tijdens de opbouw als tijdens het festival 
zelf. Jong en oud - iedereen is welkom. Stuur 
een mailtje naar medewerkers@totaalfestival.
nl om je aan te melden!

www.totaalfestival.nl

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

T/M ZATERDAG
6 AUGUSTUS

ZONNEPITBROOD
Tarwebrood gevuld met extra veel lekkere 

zonnepitten voor een pittige bite. 
Zonnepitten zijn rijk aan vezels en olie 

(met veel onverzadigde vetzuren).   

Nu voor € 2,95
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

Wij zoeken een 

MEDEWERKER 
VOOR DE ZATERDAGEN

IN REUSEL

Wij zijn wegens vakantie gesloten 

van maandag 8 augustus 
t/m zaterdag 27 augustus

Maandag 29 augustus 
staan we weer voor u klaar.

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

De spiksplinternieuwe fietsrekken op het 
busstation in Reusel zijn klaar voor gebruik! 
Maar hoe werkt dat eigenlijk, zo’n fietsla-
de?! Wethouder Frank Rombouts laat zien 
hoe het moet. Je vindt de video op www.
reuseldemierden.nl en via de qr-code. 

Maak vooral gebruik van de fietsenstalling als 
je gaat reizen met de bus óf als je een avondje 
gaat stappen of op vrijdag voor/na de week-
markt koff ie gaat drinken in Reusel.

Samen houden we het netjes
Voorheen was het af en toe een rommeltje 
bij de fietsenstalling. Regelmatig moesten we 
fietswrakken of (glas)afval verwijderen. Met 
het vernieuwen van de fietsenstalling maken 
we graag samen een schone start. 

We hebben ook de bestrating onder de fiets-
parkeervoorziening vernieuwd en zwerfvuil 
verwijderd. We vragen je je fiets te stallen in 
de rekken of de fietslades. Gooi afval in de 
afvalbakken op de busperrons en laat geen 
glaswerk staan op het voetpad.

Fiets ‘m erin!
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Buurtgezinnen zoekt in de Kempengemeenten voor overbelaste gezinnen 
een steungezin in de buurt.

Bel of mail voor een afspraak: 
Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
Sara van Trigt 06-19190373, sara@buurtgezinnen.nl.        
   

Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
        

www.buurtgezinnen.nl

Gezinnen 
gezocht 
voor wat 
extra liefde

INFORMATIEF

TE KOOP BIJ 
INSCHRIJVING

Een vrijstaande, monumentale 
opknapper gelegen 
Neterselseweg 7 te Bladel
Kijkdagen 1 september 2022 van 
16.00 - 17.30 uur en 8 september 2022 
van 16.00 - 17.30 uur

Inschrijving is mogelijk tot en met 
23 september 2022, 12.00 uur

Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Tel: 0499 - 37 55 65 | www.berkkerkhof.nl | best@berkkerkhof.nl

Emoties hebben nooit vakantie!
Door Arie van den Berk

“Ik heb zo verlangd naar vakantie en rust en nu het zover 
is, voel ik alleen maar verdriet en gemis.” Mevrouw was zo 
verdrietig na het overlijden van haar man en voelde zich 
schuldig dat ze tijdens de lange periode van mantelzorgen 
logischerwijs wel eens had verlangd naar wat rust en tijd 
voor zichzelf. Nu ze die rust had, voelde ze het gemis des te 
meer. Ook tijdens haar lang verwachte vakantie.

Wisselende emoties
Als iemand zelf (nog) geen mantelzorger is geweest, kun je 
je niet voorstellen hoe intens dat proces is. Hoe het je eigen 
leven stop kan zetten en hoe je wordt geleefd door het  
ziekteproces van diegene, voor wie je zorgt. Met alle liefde, 
anders kun je dit niet doen. Maar je eigen leven stop zetten,  
dat gaat niet zonder slag of stoot. Daar komen diverse  
praktische zaken en veel emoties bij kijken, naast de zorgen 
en het verdriet omtrent een dierbare. Net zoals bij het weer 

oppakken van je leven, na het intense afscheid van iemand die je verzorgde en/of bijstond. 
Schuldgevoelens, gemis, verdriet; allerlei emoties waarmee iemand te maken kan krijgen.

Bepakt en bezakt
En nu is het dan weer vakantietijd en vertrekken veel mensen voor een paar weken naar een 
mooi of gezellig oord. Ongetwijfeld zullen daar ook mantelzorgers en nabestaanden bij zijn, die 
voor het eerst weggaan, zonder hun dierbare van wie ze afscheid moesten nemen. Met twijfel 
of ze moesten gaan maar ze hoeven voor niemand meer thuis te blijven. Bepakt en bezakt met 
hun emoties, want gevoelens hebben nooit vakantie.

Thuis
Ook voor de mantelzorgers die de zomer thuis tegemoet gaan, zorgend of zonder hun  
overleden dierbare, kan het een periode vol emoties zijn. Veel familieleden en vrienden  
vertrekken op vakantie, terwijl zij achterblijven met hun verdriet én het tijdelijk gemis van de 
mensen om hen heen. Gelukkig ontvangen velen van hen berichtjes vanaf de verschillende 
vakantieadressen en voelen ze zich daardoor minder alleen.

De zomer waaraan u behoefte heeft
Wij wensen iedereen een mooie zomer. Hartverwarmend, troostend, ontspannend, helend,  
gezellig; de zomer dus waaraan eenieder behoefte heeft. Met alle ruimte voor de nodige  
aandacht voor de mantelzorger en zijn/haar emoties.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 
augustus de MIVA-collecte plaats in de 
kerken. Via de parochies wil MIVA graag 
aandacht vragen voor het bereikbaar 
maken van medische zorg in Tanzania. 

Outreach-missies
Het ziekenhuis van pionier Geofrey 
biedt zorg aan mensen in een groot 
gebied in het westen van Tanzania. 
Bijna 100.000 mensen verspreid 
over 24 dorpen zijn van de gezond-
heidszorg die het ziekenhuis biedt 
afhankelijk. Het ziekenhuis doet aan 
zogeheten ‘outreach’-missies: dok-
toren en verpleegkundigen reizen af naar de 
omliggende dorpen en vertellen mensen over 
hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast 
moeten patiënten soms met spoed naar het 
grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het zie-
kenhuis in Sumve geen intensive care heeft. 

Bijgestaan door God
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van 
Sumve, zowel voor preventie als voor nood-
gevallen. “Door onze samenwerking met het 
ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds 
meer diensten aanbieden”, zegt Geofrey. “Het 

voelt erg goed dat we mensen uit de 
gemeenschap steeds beter kunnen 
helpen. We worden bijgestaan door 
God.”

Op de website van MIVA leest u 
meer over het project van Geofrey. 
Wilt u het project van Geofrey nu 
al steunen? Scan dan de QR-code 

en doneer. Doneren kan ook met uw mobiel: 
scan de QR-code met de camera van uw mo-
biel en doneer via Tikkie. Hartelijk dank!

www.miva.nl

Medische zorg voor de meest 
kwetsbaren in Tanzania
MIVA-collecte 2022
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

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

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

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

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

Jubileum deals
Parasol

vanaf
299

Loungeset

vanaf
899

BUITENgeWOON
jubileum

korting*

Snel leverbaar. Ook online!
Gratis thuisbezorgd

achter de eerste deur.
Zelf monteren.

Meer info in de winkel. 
*op geselecteerde producten

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

Shop
online
Ook op 
afspraak!

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

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

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

van 130 tot 250cm 
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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.

BLADEL - Vanaf september wordt er een 
nieuwe activiteit in de bibliotheek in Bladel 
georganiseerd: Koff ie en meer...

Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 
uur zijn inwoners van de gemeente Bladel 
van harte welkom voor een gratis kopje kof-
fie of thee in de bibliotheek. Tijdens Koff ie en 
meer... kunt u de krant of een tijdschrift lezen 
en andere mensen ontmoeten. Misschien 
kunnen er op deze manier vriendschappen of 
leuke clubjes ontstaan.

Regelmatig zal er op deze woensdagochtend 
een activiteit worden georganiseerd in de bi-
bliotheek. Dit kan een boekpresentatie, een 
verslag van een reis met mooie foto’s, een 
liedjesprogramma of iets anders zijn. 

Voor de start van Koff ie en meer... beginnen 
we meteen goed. Op woensdagochtend 7 
september komen Cees en Anneke Prinsen 
uit Hilvarenbeek naar de bibliotheek met hun 
programma ‘Kunst of Kliko’. Zij nemen u mee 

naar de wereld van kunst of spul dat in de 
kliko mag. Dit belooft een gezellige ochtend 
te worden. Meer informatie hierover volgt op 
een later moment.

Heeft u zelf nog leuke hobby’s waarover u 
wilt vertellen of andere ideeën voor zo’n och-
tend? We horen graag van u, neem dan s.v.p. 
contact op met Bibliotheek Bladel, tel. 085-
7733290.

Nieuwe activiteit: 
Koffi  e en meer... 
in bibliotheek BladelBERGEIJK/WEEBOSCH - Na de problema-

tiek met betrekking tot het sluiten van een 
deel van onze kerken, omdat de financiële 
middelen niet meer toereikend zijn om 
deze allemaal in stand te houden, lijkt dit 
probleem zich ook door te zetten naar de 
kloosters. Gezien het onderhoud hiervan 
en het steeds hoger worden van de ener-
giekosten zijn ook zij genoodzaakt om 
actie te ondernemen. 

Het nonnenklooster uit de Weebosch heeft 
het anders aangepakt. Om flink wat euro’s te  
kunnen genereren heeft ze haar kloosterdeu-
ren wijd opengezet om hun gasten te kunnen 
laten kennismaken met het rijke Roomse 
Katholieke leven met eigen gemaakte kloos-
terkaas en kloosterbier. Met de opbrengsten 
hiervan zou alles ruim kostendekkend zijn en 
zouden ze zelfs aan deze nieuwe bron van in-
komsten, nog flink wat aan over houden. 

Waar ze niet bij stil hebben gestaan is dat van 
deze inkomsten achteraf ook nog belasting 
betaald moet worden. Gelukkig heeft Disney 
World in Parijs inmiddels interesse getoond 
in een kloosterpretpark op de Weebosch 
maar wat dan te doen met de pastoor en de 
zusters waar van alles mee aan de hand is....

Toneelvereniging De Kempengalm uit Ber-
geijk-Weebosch is inmiddels druk bezig met 
alle voorbereidingen. De regie is in handen 
van William Houbraken.

Noteer alvast in de agenda 
-  Locatie: De Kattendans, Eerselsedijk 4 in 

Bergeijk. Datum en tijd: zaterdag 22 okto-
ber om 20.00 uur en zondag 23 oktober om 
14.30 uur. 

-  Locatie: buurthuis ‘t Sant, Witrijtseweg 9  in 
Weebosch. Datum en tijd: woensdag 26 en 
zaterdag 29 oktober om 20.00 uur en zon-
dag 30 oktober om 14.30 uur.

Zie ook onze website: 

www.dekempengalm.nl

Nonnenklooster uit Weebosch-
Bergeijk in de problemen
Uitvoering door toneelvereniging De Kempgalm
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TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

salesale
Summer

MA - VRIJ  09:30-18:00

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

Spurke ruimt op!

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

Fietsdriedaagse Reusel
Een leuk uitstapje voor het hele gezin!

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

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

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

www.overkoepelendorgaan.nl

IN DE KEMPEN

VALKENSWAARD 
- De Bruyn Metaal 
Omloop van Val-
kenswaard krijgt 
steeds meer vorm, 
na twee jaar nage-
noeg zonder publiek 
vanwege corona-

maatregelen, te zijn gefinisht op industrie-
terrein de Vest, keert de snelst groeiende 
en één van de meest spectaculaire wieler-
klassiekers terug in het centrum van Val-
kenswaard.

Koersdirecteur Jelle Vanendert heeft een 
paar wijzingen ten opzichte van 2021 aan-
gebracht. De meest opvallende is wel dat de 
start en finish is ter hoogte van de kruising 
Europalaan-Leenderweg. De organisatie be-
oogt hiermee dat het publiek in een sfeervol-
le ambiance de koers kan volgen. Naast de 
speaker bij de finish zal de wedstrijd vanaf 
de motor in de wedstrijd live becommenta-
rieerd worden. De finale van de wedstrijd zal 
vanaf 15.00 uur live te volgen zijn op een groot 
LED-scherm, dat ter hoogte van Hotel de Valk 
geplaatst zal worden. Veiligheid van renners 
staat hoog in het vaandel, daarom zullen alle 
gravelpaden tot in de puntjes gerenoveerd 
worden om te voorkomen dat de renners 
door kuilen en gaten moeten. De partner in 
veiligheid, het Belgische bedrijf Boplan, stelt 
veiligheidstotems die de renners attenderen 
op obstakels en stootkussens beschikbaar.

De Omloop van Valkenswaard wordt op zon-
dag 4 september verreden. Het parcours is 
terug te vinden op 

www.omloopvanvalkenswaard.nl

Zondag 4 september 
Omloop van 
Valkenswaard

Al jarenlang 
maakt Amateur 
Fotoclub (AFC) 
Reusel prachti-
ge foto’s voor de 
gemeente. Die 

foto’s gebruiken we bij nieuwsberichten, 
op de website en publicaties in D’n Uitkijk 
of gemeentemagazine. Jarenlang waren 
dat foto’s van natuurgebieden, zoals Het 
Beleven en van herkenbare plekjes in de 
vier kernen. 

Maar onze gemeente is meer dan alleen een 
landelijke plaats in de Kempen. Het is ook 
een gemeenschap van hardwerkende onder-
nemers, fanatieke sporters, vakantiegangers, 
feestvierders en levensgenieters, wandelaars 
en natuurliefhebbers, buurtverbinders, vrij-
willigers of spelende kinderen. Ze wonen al-
lemaal in Reusel-De Mierden en dat willen we 
laten zien. Dat willen we uitstralen! Daarom 
gaat de fotoclub weer op pad. Deze keer om 
de mensen uit onze gemeenschap te fotogra-

feren. Om inwoners en ondernemers in beeld 
te brengen die trots zijn op wat ze doen, waar 
ze mee bezig zijn en waar ze voor staan. Om 
foto’s te maken waarop ‘de mens’ centraal 
staat. Foto’s die laten zien dat Reusel-De 
Mierden een actieve gemeente is met een 
grote variëteit aan activiteiten, evenementen 
en ondernemingen. 

Wat gaan we doen met de foto’s?
De foto’s komen in de beeldbank van de ge-
meente en worden gebruikt in publicaties van 
de gemeente, op de website en social media. 
Daarvoor hebben we natuurlijk toestemming 
nodig van de mensen die op de foto staan. 
Hiervoor heeft de fotoclub een Toestem-
mingsverklaring van de gemeente bij zich. 

Leden van de fotoclub gaan binnenkort actief 
inwoners benaderen. Maar je kunt je ook zelf 
aanmelden of misschien heb je nog vragen? 
Neem dan contact op met de gemeente via 
communica-tie@reuseldemierden.nl of met 
AFC Reusel via reuselafc@gmail.com.

Fotoclub op pad voor gemeente
Ga jij op de foto?

Bijna 200 deel-
nemers telde de 
indrukwekkende 
stoet die woens-
dagavond 13 juli 
door de gemeen-

te trok. Een massale uiting van ongenoe-
gen tegen en boosheid over de stikstof-
plannen van het kabinet. 

Het publieksvriendelijke protest trok veel be-
langstellenden naar de route. Burgemeester 
Annemieke van de Ven heeft veel respect voor 
de wijze waarop dit protest heeft plaatsgevon-
den: “Dikke complimenten aan de organisatie 
en de deelnemers.” De tocht eindigde op het 
Kerkplein. Veel ( jonge) agrarische onderne-
mers leven door de stikstofplannen in onze-
kerheid over hun toekomst. Zij hebben grote 
zorgen om hun bedrijf en hun gezin. Maar ook 
om de gezinnen van mensen die bij hen, voor 
hen en samen met hen werken. De regelge-
ving om de stikstofuitstoot te verminderen, ligt 
bij het Rijk. Wat dat inhoudt voor de manier 
waarop gemeenten hiermee om moeten gaan, 
is nog niet helemaal duidelijk. Het college zal 
het signaal, dat de ondernemers met deze 
manifestatie af hebben gegeven, overbrengen 
aan de provincie en Den Haag.

Boerenprotestoptocht
door onze gemeente
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Komt u ook op bezoek bij ASML tijdens de Open Huis dagen?
Heeft u het al in uw agenda gezet? Vanaf 20 juli kunt u zich aanmelden voor 
het Open Huis bij ASML. Op 15, 17 en 20 september openen we graag onze 
deuren voor alle bewoners uit de regio Brainport Eindhoven en op 13 septem-
ber hebben wij een speciale avond voor de inwoners van Veldhoven.

Wij zien u graag op 13, 15, 17 of 20 september bij ons op de ASML campus in Veldhoven.

Tijdens het Open Huis organiseren wij lezingen en kunt u zich aanmelden voor 
één rondleiding en verschillende activiteiten. Een van de rondleidingen bestaat 
uit een tour naar de 19de verdieping van de grijze toren. U kunt ook kiezen 
voor een wandeling door de gangen langs onze cleanrooms. Voor een leuk 
aandenken kunt u op de foto gaan in een cleanroompak. Als afsluiter nodigen 
we u uit voor een borrel met live muziek.

Wie kan zich aanmelden?
 • 13 september is speciaal voor inwoners van Veldhoven.
 • 15, 17 en 20 september kunnen Veldhovenaren en inwoners uit 
  andere gemeenten in de Brainport regio zich aanmelden.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 14 jaar.
 • Deze avond is niet bedoeld voor ASML medewerkers.

Aanmelden verplicht
Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan een ASML Open Huis kunt 
u zich opgeven via https://www.aanmelder.nl/asmlopenhuis2022/subscribe.

Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Ons 
registratiesysteem stuurt u per direct een bevestiging die u kunt uitprinten 
of opslaan op uw telefoon. Dit bewijs dient als toegangsbewijs. Het Open 
Huis is alleen toegankelijk voor bezoekers die zich hebben aangemeld en een 
toegangsbewijs hebben ontvangen. Per dag kunnen 600 gasten zich aanmel-
den en het aantal plaatsen voor de rondleidingen is beperkt. Meld u snel aan, 
want vol is vol.

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

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

Ontvang nuOntvang nu  

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

ACTIE
*Actie geldig t/m 31 juli 2022

Eind november 
2021 organi-
seerden we een 
omgevingsdia-
loog over de 
toekomst van 

de iepenboom op de hoek van de Floref-
festraat-Averbodelaan in Hooge Mierde. 
Naar aanleiding daarvan hebben we een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor 
het kappen van de iep. 

In het najaar wordt de iepenboom dus ge-
kapt. Mogelijk veroorzaakt dit enige hin-
der aan de Averbodelaan door materiaal en 
voertuigen van de bomenrooier. In de winter 

van 2022-2023 plaatsen we één of meerdere 
bomen hiervoor in de plaats terug.

Rooiwerkzaamheden 
najaar Averbodelaan
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... er een stuk weg 
is in Amerika dat een 
liedje speelt als je 
er precies snel genoeg 

overheen rijdt? 
Een stukje asfalt op 

Route 66, 
vlakbij Tijeras, 

New Mexico, is zo saai 
dat autoriteiten besloten 
er een attractie van te 
maken. Er liggen strips 
op de weg, die als je er 

met precies 45 mijl 
(72 kilometer) overheen 
rijdt, de tonen van 

‘America the Beautiful’ 
laten horen.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Onze duimen staan omhoog voor de Veteranen Sportclub 
Reusel voor de donatie die wij gekregen hebben n.a.v. het 
stoppen van de activiteiten van deze groep sporters. Wij 
zijn er heel erg blij mee. Het geld zal gestoken worden 
in het onderhoud van de 8 duofietsen en 1 rolstoelfiets, 
welke elke werkdag gebruikt worden om oudere en een-
zame inwoners uit Reusel een gezellige middag te bezor-
gen.

Stichting Duofietsen Reusel-De Mierden

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

Onze duim gaat omhoog voor de burgerhulpverlening, ambulancepersoneel en politie voor het 
snel en adequaat handelen tijdens de reanimatie van mijn man en onze vader.

Familie Donders
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de aardige man die mij en mijn dochter thuis afgezet had, nadat 
hij ons zag lopen met een kapotte scooter.

Robin en Demi van de Brande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de persoon die op woensdag 13 juli mijn verloren portemonnee met 
inhoud netjes afgegeven heeft aan de balie bij de Praxis.

Jan

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

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

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

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

de
 d

ui
m

De ‘Duim’ gaat omhoog

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!

Ons Loket burgerzaken werkt alleen op 
afspraak. Je kunt een afspraak maken via 

0497-650001, maar sinds kort ook online! 
Dat kan via www.reuseldemierden.nl/
afspraak. 

Je kunt via www.reuseldemierden.nl ook veel 
dingen zelf online regelen, bijvoorbeeld het 
doorgeven van een verhuizing, melden van 
een huwelijk of het aanvragen van een uit-
treksel.

Plan online een afspraak in

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.

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 van 2 t/m 8 oktober
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Cordaad Welzijn zoekt:

Maatje voor 9-jarige jongen
Wij zijn op zoek naar een maatje van rond 
de 20 jaar. Iemand waarmee hij samen eens 
iets kan doen zoals voetballen en gamen. Een 
ijsje samen gaan halen vindt hij ook gezellig.

Kletsmaatje 
Mevrouw van bijna 90 uit Reusel is weduwe 
en heeft Alzheimer.  Ze zou het erg prettig 
vinden als een gezellige vrijwilligster op 
maandag of woensdag bij haar binnenloopt 
voor een kopje koff ie en een praatje. 

Extra paar ogen
Voor een blinde en lichamelijk beperkte man 
van 48 jaar in Reusel zijn wij op zoek naar 
een vrijwilligster tussen 30-50 jaar om samen 
doordeweeks b.v. te wandelen of muziek te 
luisteren.

Beweegmaatje
Voor een 30-jarige man in Lage Mierde zoe-
ken we een vrijwilliger die hem kan motiveren 
om meer te gaan bewegen i.v.m. zijn rugpro-
blemen. Hij heeft weinig sociale contacten.

Maatje met interesse in de natuur 
Voor een 73-jarige man in Reusel met Parkin-
son zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die 
op woensdag- of vrijdagmiddag met hem 
erop uit wil gaan. Hij houdt van de natuur en 
fotografeert graag.

Word jij ook maatje?
Mail eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl of 
bel naar 06-58797156

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

Super oma Toos Paridaans (70 jaar - Reusel), Oma Christel van der Heijden (50 jaar - Reusel), Mama Inge Schoenmakers 
(25 jaar - Tilburg) en Baby Roos Schoenmakers (3 maanden - Tilburg). 

4 generaties4 generaties
Kienen 

KBO Reusel 
Dinsdag 26 juli is het weer het 
maandelijkse kienen op de 
laatste dinsdag van de maand in 
‘D’n Aachterûm’ aan de Koren-
bocht 50 in Reusel. 

Zowel leden als niet-leden van 
Reusel-De Mierden en omgeving 
zijn van harte welkom.
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Nou hadden we dus laatst die spaaractie, 
dat boek met die oude foto’s van Hapert. 
Je moest dan boodschappen gaan doen in 
Blaal en dan kreeg je plaatjes voor d’r in.  
Ik von’t niks. Eentje was van de Centra,  
terwijl je duidelijk kon zien dat het Pleintje 
d’r ook op stond. De Centra is al lang weg, 
het Pleintje is er nog. Nie over nagedacht 
hè. Zal wel iemand uit Blaal geweest zijn.  
Ook eentje van de achterkant van het  
Kasteeltje. De achterkant! Dan denk je 
toch nie na! En Floren in d’n donker…  
En waarom stond Fons Lemmens er  
eigenlijk nie in? Van dien Blaalse die zo in 
de lucht hangt, heb ík nog nooit gehoord. 
Nee, ik von het een stom boek, kan nie  
anders zeggen.

Maar wa krijg je nou? Nou gaan mensen 
dus aan mij vragen of ze daar in Blaal 
plaatjes achterhielden. Nummerke zoveel 
en zoveel nog efkes nie. Expres. Zodat je 
langer boodschappen moest gaan doen in 
Blaal. Waarom ze dat aan míj vragen, weet 
ik ook nie. Misschien omdat ik goed ben 
in rekenen en een 6 ½ had voor wiskunde, 
wat bij ons in de straat nog nooit iemand 
was gelukt.

Zal ik het eerlijk zeggen? Ik denk het nie. 
Ik denk nie dat ze plaatjes achterhielden. 
Ik denk dat er gewoon een algoritme of 
een logaritme of zo’n ander logisch ding op  
losgelaten is en dat de plaatjes vanaf d’n 
allerursten dag eerlijk over die stroken  
verdeeld zijn geworden. Ik denk nie dat er 
oplichterij achter zat.

En zelfs als dat wel zo was geweest!  
Luister. Toen wij vroeger op de jongens-
school voetbalplaatjes spaarden, hielden 
ze ook plaatjes achter. Maar dat was hele-

maal nie erg! Daar leerde je van. Wij gin-
gen ruilen en door te ruilen leerden we dat  
plaatjes iets waard waren of nie. Dat één 
Neeskens drie Advocaten waard was. Of 
drie verschillende die net zoveel waard 
waren als drie Advocaten want wat had 
je nou aan drie Advocaten. Een Barry 
Hulshoff, een Coen Moulijn en een Bent 
Schmidt Hansen bijvoorbeeld. Dat waren 
belangrijke dingen om te weten en daar 
hebben we nou nog steeds profijt van. 
Twee Epi’s Drost voor één elftalfoto van AZ 
‘67, dat soort dingen wist je precies. Ons 
ruilen was leren. En dat had ook voor u 
kunnen gelden. In plaats van te mekkeren, 
had u gewoon moeten gaan ruilen. Dè vin 
ik. Drie Mie’en Moors voor ene Gaoper, ik 
roep maar wa. Of één Mie met de kruiden-
dokter of een burgemeester erbij want wat 
moet je nou met drie Mie’en Moors. In de 
economie heeft alles zijn eigen waarde, je 
kunt het niet laat genoeg leren.

Alleen: toen we dus ne keer naar tante Toos 
van Hilversum gingen, toen bleek hunnen 
Bep ook voetbalplaatjes te sparen. Ik dacht 
altijd dat je ze alleen bij Heuvelmans in 
Hapert kon krijgen. Hij was drie jaar ouder 
dan ik. We gingen naar een hangplek voor 
kinderen van KRO-medewerkers, waar zijn 
vrienden rondhingen. En wat schetst mijn 
verbazing? Er waren daar jongens die hun 
stapels Neeskensen met drie elastieken bij 
mekaar moesten houden! En hun Cruijven 
en Van Hanegemmen net zo. Ik kon het 
bijna nie geloven. Weg vertrouwde econo-
mische waarden. In plaats daarvan: inflatie 
en globalisering.

Ik wist ineens nie meer of ik nou wel of nie 
nog terugwilde naar Hapert.

Huig

Neeskensen

column

Samen lopen in een groep 
bij Atletiekvereniging DES

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

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

www.avdes.nl of www.parelrun.nl

Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand juli

Pedigree
Dentastix

nu 2 voor

€ 19,99

bigpack
van € 24,75 voor

€ 20,99

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

Biokat’s 
classic

4 mix 20 kg
van € 21,25 voor

€ 16,99

Country’s 
Best Gold

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

BLADEL - Na 9 weken van sportieve en 
gezellige wedstrijden is vorige week 
maandag 11 juli het Albert Heijn Zomer-
avond-volleybaltoernooi geëindigd. Dit 
jaar werd dit toernooi al voor de 31e keer 
georganiseerd. 

De laatste wedstrijden werden gespeeld en 
goed bekeken door het publiek. Het toernooi 
werd afgesloten met een gezellig samenzijn 
en natuurlijk de prijsuitreiking. De teams 
waren erg gewaagd aan elkaar, de nummers 
5, 6 en 7 hadden evenveel punten. En ook de 
nummers 1 en 2 zijn gelijk in punten geëin-
digd, maar Hand of Mot is de uiteindelijke 
winnaar vanwege het onderlinge resultaat. 

Het was weer een gezellig toernooi met veel 
spelvreugde en sportiviteit en hopen dat de 
teams volgend seizoen weer van de partij 
zijn.

Uitslag:
  1 Hand of Mot
  2 Den Ekker
  3 D’Ouwe Toren
  4 De Biezen
  5 BV ’t natte Balletje
  6 Henz-Up
  7 Noordhoek
  8 Doolland 
  9 De Profsporters 
10 Vrinden la France

Geslaagd Zomeravond-volleybaltoernooi

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 boek-
jes 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 aanmel-
den voor de activiteit.

www.bibliotheekdekempen.nl

Boekjes en Babbels: Vakantie!
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BLADEL - Dinsdag is het weer zover. Dan 
start bij Eeterij ’t Nekkermenneke aan de 
Groot Terkooyen in Bladel de Fietsvier-
daagse. Vaste deelnemers zijn Louis (68) 
en Els (65) van der Linden uit Bladel. Ze 
hebben er weer zin in.

Louis heeft er de routes van de voorbije jaren 
nog eens bijgehaald. Hij heeft ze bewaard 
– althans de mooie routes. ‘Om ze later nog 
eens te fietsen’, verklaart hij. Vooral de laatste 
jaren zijn de routes vaak verrassend. ‘Daar-
voor kwam het nog weleens voor dat je na 
twee, drie jaar weer dezelfde route tegen-
kwam. Dat gebeurt nu nog maar zelden.’

Zo zat er vorig jaar een route in, die voor een 
deel door België voerde. ‘Onderweg kwamen 
we bekenden tegen, met wie we zijn verder 
gefietst’, vertelt Els. ‘We hadden heel wat bij 
te praten, heel gezellig, maar daardoor heb-
ben we niet alles goed gezien. Die tocht gaan 
we nog eens overdoen.’

Louis en Els kiezen elk jaar voor de routes 
van 65 kilometer en daar nemen ze de tijd 
voor. Ze starten meestal rond tien uur en zijn 
tegen vijf uur terug. ‘Ik wil onderweg wel wat 
zien’, zegt Els. ‘Een konijntje in het veld, een 
buizerd die door de lucht vliegt.’ Het is voor 
hen dus zeker geen race tegen de klok, maar 
genieten van al het moois dat de Kempen te 
bieden heeft en dat is ook voor mensen die 
hier al jaren wonen soms nog een verrassing. 

Fiets altijd mee
De Fietsvierdaagse Bladel, georganiseerd 
door de Stichting Wielerevenementen Bla-
del, beleeft dit jaar zijn 49ste editie. Louis en 

Els zijn er sinds 2008 bij, vermoeden ze. Toen 
fietsten ze een kortere route en startten ze om 
17.00 uur na hun werk, dat kon toen nog. Nu 
kan er alleen nog overdag worden begonnen. 
Louis werkte meer dan 40 jaar als ambte-
naar bij de gemeente Bladel, Els had diverse 
banen. Haar laatste werk was poetsen bij be-
jaarden. ‘Heel dankbaar om te doen’, kijkt ze 
daarop terug. ‘Je kunt wel zeggen ‘het is máár 
poetswerk’, maar voor veel bejaarden was ik 
hun enige contact in de week. Ze keken er-
naar uit, omdat ik vaak nog wel de tijd nam 
voor een praatje.’

Louis ging twee jaar geleden met pensioen. 
Els stopte vijf jaar eerder. In dat jaar, 2017, wer-
den zij en Louis binnen tien dagen drie keer 
opa en oma. Er werd toen een kleindochter 
geboren bij zoon Martijn, die al een zoon had 
en er kwam een tweeling ( jongen en meisje) 
bij dochter Inge. Louis en Els passen een dag 
in de week op het tweetal van Inge. De rest 
van de week vullen ze met puzzelen, hand-
werken, lezen (Els), sport kijken op tv, walking 
voetbal (Louis) en met fietsen. ‘We vervelen 
ons nooit’, zeggen ze allebei. 

Fietsen hebben ze altijd veel gedaan. Vroe-
ger met de kinderen – ‘op vakantie gingen 
de fietsen altijd mee’ – de laatste jaren met 
zijn tweeën. Al heel wat provincies hebben 
ze verkend. ‘Alleen in Groningen, Friesland en 
Zuid-Holland zijn we nog niet geweest. Ook 
in Duitsland, België en Luxemburg hebben 
we veel gefietst.’ Sinds een paar jaar doen ze 
dat op een elektrische fiets. Daardoor kun-
nen ze langere afstanden aan. Eén nadeel? Je 
moet de fietsen wel in de gaten houden, want 
ze zijn erg in trek bij het dievengilde.  

Roerdalen 
Naast de Fietsvierdaagse in Bladel nemen 
Louis en Els de laatste jaren ook deel aan 
de Fietsvierdaagse Roerdalen bij Roermond. 
‘Ook prachtig’, vinden ze allebei. Ze huren dan 
een huisje in Posterholt en laten zich elk dag 
verrassen door mooie routes, die ook door 
Duitsland voeren. ‘Er doen daar wel duizend 
mensen mee, meer dan een Bladel, maar 
daar merk je niets van.’

Ook op de Bladelse routes merken ze niets 
van het grote aantal deelnemers, de afge-
lopen jaar ruim 600, die vooral uit de regio 
komen, maar ook van ver daarbuiten. Vaak 
zijn het mensen die hier in de omgeving op 
vakantie zijn en in de Fietsvierdaagse een 

ideaal middel vinden om de streek te ver-
kennen. Maar het zijn ook mensen die er 
speciaal voor komen, net zoals Els en Louis 
in Roermond.  Ook dit jaar zijn er rondom Bla-
del weer vier mooie routes uitgestippeld met 
pleisterplaatsen in Hooge Mierde, tweemaal 
in Vessem en in Arendonk. Louis en Els strij-
ken altijd even neer op de bijbehorende ter-
rassen. ‘Een enkele keer is het terras te vol en 
moeten we iets anders zoeken, maar meestal 
is er wel plek.’

Het is altijd weer afwachten wat voor weer 
het wordt tijdens de Fietsvierdaagse. Het is 
belangrijk een regenjasje mee te nemen, als 
er nattigheid in de lucht hangt. Soms ook is 
het extreem warm. Voor Els en Louis geen 

punt. ‘Van die hitte merk je niet veel als je 
fietst. Je voelt het pas als je stopt. Voor ons 
geen reden om niet mee te doen.’

En dus zijn Louis en Els op 26 juli weer van 
de partij. Jij/jullie ook? Inschrijven kan elke 
dag – je hoeft niet per se alle routes mee te 
rijden, het kan ook per dag – vanaf 09.30 uur 
bij Eeterij ’t Nekkermenneke. Meedoen kost 
3,50 euro per dag of 12,50 euro voor alle vier 
de dagen. Voor degenen die vier dagen star-
ten, wacht er op de laatste dag een Kempi-
sche verrassing. Nog meer reden om ook dit 
jaar (weer) mee te doen. Meer informatie vind 
je op 

www.fietsvierdaagsebladel.nl

DIAMANT PRO USER
FIETSENDRAGER FIETSENDRAGER 

VOOR E-BIKESVOOR E-BIKES

Veilig 
de e-bikes 

mee 
op reis...

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

AANBIEDINGAANBIEDING
nu slechts

€ 399,-

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Fietsendrager voor E-bikes 
Diamant Pro User
• Geschikt voor 2 e-bikes tot 60 kg
• Makkelijk kantelbaar
• Opvouwbaar incl. opbergzak
• 7/13 polige stekker
• RDW goedgekeurd
• Optioneel oprijgoot  (€ 37,95)

‘Mooie routes fietsen 
we later nog eens’ 
Louis en Els van der Linden zijn 
weer klaar voor de Fietsvierdaagse

Louis en Els zijn weer klaar voor de Fietsvierdaagse van Bladel. 

ER OP UIT

Els en Louis van der Linden met de oude routes, die ze 
nog weleens willen fietsen. 

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

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

FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 5950
HYUNDAI   I10  5DRS.  AC WIT 2011 5350
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2011 POA
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2011 POA
PEUGEOT  107  5 DRS ROOD 2011 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3150        
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750
VW  FOX  3 DRS.  PS GRIJS 2009 2950

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

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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

DINSDAG 26 JULI

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

DINSDAG 26 JULI 
T/M VRIJDAG 29 JULI

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

DINSDAG 26 JULI
T/M ZONDAG 31  JULI

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

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

KERMIS DUIZEL
Locatie: centrum Duizel.

DINSDAG 2 AUGUSTUS

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

DINSDAG 9 AUGUSTUS

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

ZONDAG 14 AUGUSTUS

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

DINSDAG 16 AUGUSTUS

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

DINSDAG 23 AUGUSTUS

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

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. 3 T/M DI. 6 SEPTEMBER

KERMIS WEEBOSCH
Locatie: Kerkplein, Weebosch (Bergeijk).
Za. 3 sept. 13.30 uur: wielrennen.
Zo. 4 sept. 11.00 uur: rommelmarkt-braderie.
Ma. 5 sept. 16.30 uur: Dikke Bandenrace.

ZA. 10 T/M DI. 13 SEPTEMBER

KERMIS REUSEL
Locatie: centrum Reusel.

ZATERDAG 17, VRIJDAG 23
EN ZA. 24 SEPTEMBER

NIEUWE BLAALSE REVUE 
AVONDEN
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Tijd alle dagen: 19.30-01.00 uur.
Entree: balkon € 10,- / zaal € 15,-. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.muggezifters.nl. 
Een gezellig avondvullend programma!

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.

ZA. 24 T/M DI. 27 SEPTEMBER

KERMIS CASTEREN
Locatie: centrum Casteren.

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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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

In 2022 viert de gemeente haar 25-jarig jubileum. 
De huidige gemeente Bladel werd in 1997 
gevormd uit de dorpen Bladel, Casteren, Hapert, 
Hoogeloon en Netersel. Ter ere van dit jubileum is 
in samenwerking met Visit Bladel in elk dorp een 
ommetje samengesteld via het knooppuntennet-
werk, met als thema ‘Gemeente Bladel verbindt’.

Wandelen in eigen omgeving: kennismaken met de 
diversiteit van het landschap in de gemeente Bladel. 
Uitgestrekte weides, beekjes, bossen, vennen, heide en 
onze charmante dorpen wisselen elkaar af. Voor de 
echte wandelaar is er ook een langere route die de 
dorpen met elkaar verbindt.

Elke wandeling start bij een van de picknickbanken die 
blijvend geplaatst zijn in de dorpen, ter ere van het 
jubileum. Hierop is de routekaart en bijbehorende 
QR-code te vinden. De routes zijn eenvoudig met deze 
QR-code te downloaden via de website van Visit Bladel, 
zodat u de wandeling ook kunt doen zonder een route 
op papier.

De bankjes zijn te vinden op de volgende plekken:
• Hoogeloon, op het speelveld aan de Maalderij
• Casteren, op het speelveld op de Durkijk
• Bladel, bij klokkentoren achter gemeentehuis
• Hapert, het park aan de Oude Provincialeweg
• Netersel, op het Carolus Simplexplein

Als u de wandeling liever doet met een route op papier 
dan is er is een mapje verkrijgbaar met de vijf 
routekaarten en de verbindende route. Hierin staan de 
routebeschrijving en de bezienswaardigheden die u 
onderweg tegenkomt. U kunt een gratis routemapje 
ophalen bij de gemeentebalie, Visit Bladel of de 
gemeenschapshuizen. Ook liggen deze mapjes bij 
toeristische punten.

De burgemeester en wethouders hebben de 
wandelingen afgelopen week geopend en geven het 
goede voorbeeld om op pad te gaan! Haal een mapje 
op of scan (bijgaande) QR-code, ga aan de wandel en 
geniet van de natuur en bezienswaardigheden die er zijn 
in onze mooie gemeente! 

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden 
van het Klant Contact Centrum (KCC) gewijzigd. Van 
25 juli t/m 2 september is er geen avondopenstelling 
op woensdag en is het KCC geopend tot 16.00 uur. 
Van 8 augustus t/m 26 augustus geldt dit ook op 
maandag.

Het gemeentehuis is tijdens de vakantieperiode 
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Opening wandelingen “Gemeente Bladel verbindt”

Mocht u als ondernemer denken een locatie te hebben 
waar vraag is naar de routemapjes, dan kunt u dit 
aangeven bij Visit Bladel, Markt 21a.

Onderzoek cliëntervaring 
sociaal domein: graag uw 
medewerking

De gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot 
en Reusel-De Mierden zijn benieuwd naar hoe 
inwoners de ondersteuning vanuit Wmo, 
Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand of Schuldhulp-
verlening ervaren. Op basis van de resultaten 
bekijken de gemeenten waar de dienst-
verlening verbeterd kan worden.

Onderzoek
Inwoners die ondersteuning aanvragen en/of 
ontvangen, krijgen een brief van ZorgfocuZ. Dit is 
een onafhankelijk onderzoeksbureau. De brief is een 
uitnodiging om mee te werken aan een onderzoek 
voor de gemeente. Het onderzoek bestaat uit een 
vragenlijst die digitaal of schriftelijk kan worden 
ingevuld. De antwoorden geven een beeld van wat 
er goed gaat en wat beter kan. Hiermee kan de 
gemeente de dienstverlening zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. 

Ontvangt u een vragenlijst? 
We waarderen het enorm als u dan de tijd wilt 
nemen om deze in te vullen. U kunt de vragenlijst 
online invullen of per post terugsturen. Ongeveer 
vier weken na de uitnodiging ontvangt u een 
herinneringsbrief voor als u vergeten bent om de 
vragenlijst in te vullen.
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was 
een bijzondere. Er was namelijk een jubilaris. Raadslid 
Toon van Dun is al 40 jaar onderweg voor een betere 
samenleving en gaat onvermoeibaar door. Hij staat nu in 
de top 5 van langst zittende (en op dit moment nog 
actieve) raadsleden in Nederland.

Toon was van 25 juni 1982 tot en met 1996 raadslid bij 
de gemeente Hoogeloon c.a. en is vanaf 1997 raadslid 
bij de gemeente Bladel. Toon is fractievoorzitter namens 
de Vrije Hapertse Partij, waarnemend raadsvoorzitter en 
voorzitter van de werkgeverscommissie. Interessant aan 
het raadswerk vindt hij dat je kunt meedenken aan de 
ontwikkelingen van je dorp. Hij biedt graag een 
luisterend oor aan inwoners. Toon is met pensioen, 
maar toch zet hij zich breder in dan alleen het 
raadswerk, dat al veel tijd kost. Hij is vrijwilliger bij de 
Bond van Postpersoneel, waar hij zich onder andere 
inzet als onderhandelaar bij de cao-onderhandelingen 
en bemiddelaar in heel Nederland bij persoonlijke 
problemen tussen individuen en management.  

Met een speech van burgemeester Remco Bosma, 
felicitaties van de gemeenteraad en het college, taart, 
bloemen en een gepersonaliseerd naambordje werd 
tijdens de raadsvergadering stilgestaan bij deze mijlpaal. 
Van harte gefeliciteerd!

Toon van Dun 40 jaar raadslid

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 28 juni 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Aanvraagtermijn eenmalige energietoeslag
1.  De Wijziging Beleidsregels eenmalige 

energietoeslag gemeente Bladel 2022 worden 
vastgesteld waardoor de aanvraagtermijn wordt 
verlengd van 1 juli 2022 naar 1 november 2022.

2. De raad wordt geïnformeerd.

Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, 
Jeugd en bijzondere bijstand over het jaar 
2021
De raad wordt geïnformeerd.

Zoals u vast heeft gemerkt moet iedereen meer betalen 
voor gas en elektriciteit. Steeds meer mensen hebben 
moeite om hun energierekening te betalen. De 
overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom 
krijgen veel mensen die er recht op hebben een 
eenmalig bedrag van € 800,-. Dit heet de 
energietoeslag. Misschien heeft u er ook wel recht op!

Wat is de energietoeslag? 
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 800,-. 
Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen 
van de rekeningen voor gas en elektriciteit. 

Voor wie is de energietoeslag bedoeld? 
U heeft recht op de energietoeslag als u een laag 
inkomen heeft, ook wel een inkomen rond het sociaal 
minimum genoemd. Dit is een inkomen tot 120% van 
de bijstandsnorm. Het maakt daarbij niet uit of u dat 
geld krijgt omdat u een uitkering hebt, omdat het loon 
is van uw werk of omdat u als ondernemer inkomsten 
ontvangt uit uw eigen bedrijf. In de tabel hiernaast 
kunt u lezen wat een laag inkomen is in uw situatie of 
gezinssamenstelling. Deze bedragen betreft het netto 
inkomen per maand.

Informatie over de Pensioenaftrekpost:
Als u aanvullend op uw AOW een pensioen ontvangt, 
telt niet uw gehele pensioen mee als inkomen. Voor 
een alleenstaande telt een bedrag van € 21,50 per 
kalendermaand niet mee, voor gehuwden samen telt 
een bedrag van € 43,- niet mee. Hierdoor kunt u ook 
met een klein pensioen in aanmerking komen voor de 
eenmalige energietoeslag. Heeft u hier vragen over, 
neem dan even contact op met Maatschappelijke 
Dienstverlening via onderstaande contactgegevens. 

Hoe kunt u de eenmalige energietoeslag krijgen?
Sommige mensen ontvangen de energietoeslag 
automatisch, bijvoorbeeld als u een uitkering krijgt 
van de gemeente. Deze mensen hebben de eenmalige 
energietoeslag uiterlijk 31 mei 2022 ontvangen. 
Als u de energietoeslag nog niet automatisch hebt 
ontvangen, moet u de energietoeslag zelf 
aanvragen. Daarvoor kunt u terecht bij de
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van 
de Samenwerking Kempengemeenten, via 
telefoonnummer: 0497-745544 of per e-mail:
md@kempengemeenten.nl. 

Het aanvraagformulier kunt u vinden op: 
www.kempengemeenten.nl/energietoeslag. Heeft u 
hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? 
Neem dan contact op met Maatschappelijke 
Dienstverlening. Let op: u kunt tot en met 31 oktober 
2022 een aanvraag indienen.
Kijk voor meer informatie op www.kempengemeenten.
nl/energietoeslag. De veel gestelde vragen kunt u 
vinden op: www.kempengemeenten.nl/veel-gestelde-
vragen-over-aanvragen-energietoeslag. 

Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij 
een uitkering, of voor de toeslagen die u van de 
Belastingdienst ontvangt (zoals huurtoeslag of 
zorgtoeslag). 

Heeft u al een aanvraagformulier ingediend?
U ontvangt een bericht zodra uw aanvraag voor 
energietoeslag door een consulent in behandeling is 
genomen. Wij verzoeken u vriendelijk om dit bericht af 
te wachten. In verband met de grote hoeveelheid 
aanvragen kan dit wat langer duren dan dat u van ons 
gewend bent.

Heeft u recht op een energietoeslag van € 800,-?

Gezinssamenstelling 21 jaar tot  Vanaf AOW-leeftijd 21 jaar tot Vanaf AOW-leeftijd
   AOW-leeftijd    AOW-leeftijd
                                      zonder vakantietoeslag     met vakantietoeslag
Alleenstaande  € 1.256,08 € 1.397,27  € 1.322,18 € 1.470,80
Gehuwd/samenwonend € 1.794,40 € 1.892,81  € 1.888,84 € 1.992,43
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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
Hoogeloon
•       De Langrijt 4, omschakelen van  intensieve 

veehouderij naar handelsbedrijf in 
landbouwmachines.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hoogeloon
•       Meester van Hasseltweg 4, wijzigen van de gevel / 

kozijnen. Datum besluit: 13-7-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Deken Boexstraat 13, afwijken van het 

bestemmingsplan voor een nagelsalon in een 
gedeelte van een schuur;

•       Mastbos 17-17A, wijzigen van gevels van een 
bedrijfsgebouw, aanbrengen van reclame, 
bouwen van een overkapping en verbreden van 
een inrit;

•       Mastbos 17-17A, bouwen van een carport;
•       Den Dries 1, kappen van twee bomen;
•       Het Bosch 16, uitbreiden van de woning;
•       Bredasebaan 7, verlengen van de tijdelijke 

omgevingsvergunning (BLA-2020-0823) voor het 
plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Hoogeloon
•       De Busvelden 1, bouwen en milieuneutraal 

wijzigen van een varkensstal en het uitbreiden van 
een bestaande varkensstal (fase 2).

Hapert
•       De Vliegert 24, vervangen van een kozijn en de 

voordeur;
•       De Pals (ten noorden van de A67, nabij de 

snelweg), bouwen van een inkoopstation, het 
tijdelijk aanleggen van wegen en 
kraanopstelplaatsen, het aanleggen van kabels en 
het plaatsen van een transformator ten behoeve 
van Windpark De Pals.

Casteren
•       Hemelrijken in Casteren ter hoogte van nummer 9 

en 11, kappen van twee bomen.

Netersel

•       Fons van der Heijdenstraat ongenummerd, 
uitdunnen van een bos.

Melding apv / bijzondere wetten

Hapert
•       grasveld aan de Planetenlaan, organiseren van een 

buurtfeest op 16 juli 2022.

Vastgesteld wijzigingsplan “De 
Muilen Netersel” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het wijzigingsplan “De Muilen 
Netersel” is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling 
van twee vrijstaande woningen, gelegen aan De 
Muilen, naast Carolus Simplexplein 1 te Netersel. Het 
bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

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

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief 
bijbehorend collegebesluit gedurende zes weken van 
22 juli 2022 tot en met donderdag 1 september 2022 
ter inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•     een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

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

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 1 september 
2022. Het beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag). 

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

Voor meer informatie over het wijzigingsplan u contact 
opnemen met de heer B. Hurkens van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Heuvel 9 en 9a Hoogeloon”
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 8 juli 2022 het 
bestemmingsplan “Heuvel 9 en 9a Hoogeloon” 
ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de 
beëindiging van agrarische bedrijfsactiviteiten 
(intensieve veehouderij) en omschakeling naar een 
woonfunctie. Hiertoe wordt het agrarisch bedrijf 
gesaneerd en komt het agrarisch bouwvlak te vervallen. 
De bestaande langgevelboerderij wordt planologisch 
gesplitst in twee wooneenheden, waarmee de reeds 
jarenlang bestaande situatie wordt gelegaliseerd. De 
overige bedrijfsopstallen worden gesloopt. Ter plaatse 
van de voormalige bedrijfsopstallen wordt de realisatie 
van één woning mogelijk gemaakt met toepassing van 
de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Het is gelegen op 
Heuvel 9 en 9a te Hoogeloon.

Tegen het plan zijn zienswijzen ingebracht. Deze 
hebben geleid tot aanvulling van de plantoelichting, 
maar deze hebben niet geleid tot wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
Een overzicht hiervan is opgenomen in de Nota van 
zienswijzen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen 
gedurende zes weken van 22 juli 2022 tot en met 
donderdag 1 september 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 1 september 
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 2 september 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 mevrouw E. Pas, afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Vertrokken naar onbekende bestemming

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

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Dos Santos  3105-0-1968 Egyptischedijk 22, 5531 NE Bladel 13-07-2022 Land onbekend
Valentim, VM

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

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

WORD JIJ ONZE NIEUWE
VAKMAN

GWW / GRONDWERKER?
Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging en werk
je graag buiten? Voor de functies (leerling)
vakman GWW / grondwerker, zijn wij op zoek
naar gedreven en enthousiaste collega's die ons
familiebedrijf komen versterken. Ervaring is niet
noodzakelijk, want door de juiste inzet en de
goede samenwerking met onze collega's kunnen
we al veel bereiken!

Hebben we je interesse gewekt? Dan kun je
contact met ons opnemen via:

013 - 513 13 37
info@vanderzanden.nl

Meer weten over ons familiebedrijf? Neem dan
eens een kijkje op onze site www.vanderzanden.nl

WIE BEN JIJ?
Jij werkt nauwkeurig en bent een echte doorzetter.
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel dus wij
verwachten van jou dat je veilig te werk gaat. Je
bent enthousiast en je zet je voor de volle 100% in!
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Mark t 4  •   Haper t
Tele foon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

MUZIKAAL

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

WESTELBEERS - Op zondag 31 juli, om 
14.30 uur, is er een buitenconcert van de 
rockband Turbo bij de Cultuurboerderij, 
Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
 
Een stel rockveteranen die hun sporen al 
ruimschoots verdiend hebben.  In 1978 (!) 
ging Turbo voortvarend van start. Twee LP’s 
(Turbo en You Girl), een bescheiden hitje 
(‘You Girl’), een spetterende live-cd uit 2002 
(Turbolence) en vele optredens staan in de 
geschiedenisboeken....

Sinds 2013 speelt Turbo weer, uiteraard onder 
aanvoering van brulboei/gitarist Lain Barbier, 
overal waar stevige 80’s rock wordt gewaar-
deerd: muziekcafe’s, festivals en poppodia.

Lain speelde ook bij o.a. Diesel, Vitesse, Rotor 
en No Exqze. Nu zit hij in meerdere bands en 
hij laat ook af en toe solo van zich horen. Bij-
zondere noot is dat Lain ook opperroadie is 
geweest bij o.a. Nena en PUR, maar ook bij 
BZN en Andre Rieu. Dat is wel even andere 
koek!

Bassist Dick Kemper is terug en had bij Van-
denberg een wereldhit met ‘Burning Heart’, 
in zijn Doetichemse studio neemt Mooi Wark 
aal CD’s op. Studio-eigenaar, rots in de bran-

ding, andere gitarist Geert Scheijgrond, ook 
nog uit No Exqze, maar hij is alweer jaren de 
vaste technicus van Focus. Drummer Willem 
van der Aa is de voormalig uitbater van de  
legendarische Katoenclub in Arnhem.

Fantastische band voor de wat stevigere 
kroeg en op zijn plek op ieder rockfestival. 
Jongens die nog ouderwets de spijkers uit de 
vloer spelen. Wees welkom! 

Voor meer info zie de websites: 

www.turbo-rock.nl
www.lain.nl (Lain Barbier)

Buitenconcert van de 
rockband Turbo bij 
de Cultuurboerderij
Zondag 31 juli, 14.30 uur

BLADEL - Totaalfestival wordt deze maand 
eindelijk weer gevierd en dat gaat natuurlijk 
niet zonder een hoop prikkelende muziek. 
Zoals het festival betaamt staat er weer een 
breed programma klaar vol variëteit. Spe-
ciaal voor de lezer van PC55 lichten we de 
hoogtepunten uit. Zoek uit wat je gaaf lijkt, 
of nog beter: kom gewoon de hele week 
(van 26 t/m 31 juli aan Bossingel, Bladel) en 
laat jezelf verrassen door nieuwe muziek!

We trappen de dinsdag af met de jazz- en 
soulmelodieën van Montis, Goudsmit & Di-
rectie. Alom bekende gitaarvirtuoos Anton 
Goudsmit samen met collega’s zet de toon 
voor een jazzy zomerse avond. Deze koppen 
we daarna in met de blues-rock bigband van 
Daniel Calderas, want Totaalfestival zou To-
taalfestival niet zijn zonder een goede dosis 
blazers. Ook met toeters, maar weer heel 
anders zijn de bijna elektronische techno en 
housebeats van het Gentse blazers collectief 
Naft op de woensdagavond. Reden genoeg 
om keihard te dansen. Hou je meer van Bal-
kan muziek? Ondek de band L’Chaim op don-

derdagavond. Of voor de bluegrass liefheb-
ber: Darren Eedens en zijn banjo bezoeken 
ons diezelfde avond vanuit Canada.

Vrijdagavond staat Glass Museum op het po-
dium, die zich vanuit klassiek pianospel ont-
popt tot elektronische hoogtepunten. Daarna 
Los Paja Brava met energieke latin muziek, 
altijd een feestje. Op de zaterdagavond komt 
onze lokale muziekheld Luuk Adams als 
gastartiest aansluiten bij de band Power to 
the Pipo. Ze brengen bijvoorbeeld hun hit 
‘Loempia’ ten gehore. Daar wil je bij zijn! En 
lukt dat niet, dan haal je het gewoon in op 
zondag. Die dag kijken wij uit naar de Fran-
se chansons van Tess Merlot, naar de liedjes 
gebaseerd op verhalen van gevangenen door 
de mannen van De Niemanders en naar de 
surfrock van Black Djangos. 

Nog handiger dan dit lijstje, bekijk het pro-
gramma op de website. Er is namelijk nog 
zoveel meer te ontdekken!

www.totaalfestival.nl

Muzikale hoogtepunten van Totaalfestival 2022

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?
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Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

Boekenkast
Loft

Metaal 
Zelfmontagerond incl.

spinpoot
Ook ø120 

en ø140

      

ø130
299

ø150
399

Salontafel
Stinn
Set van 3 

369
189

Nobby
Set van 3 of los 

in 3 kleuren; antiek 
ash, zwart, goud.

Set van 3 of los 

p.st. 
vanaf

69

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Stoel
Lois

adoreadoreadoreadoreadoreadore

slechts

89

Draaifauteuil 
Liva
in adore

Draaifauteuil
Liva
in bull

Stoel
Zoë
micro 
leder

Stoel
Zoë
micro 
leder

slechts

99

299
279

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

op=op
199

Jubileum

Deals

Zelfmontage

Stoel
Diana

169
119

BUITENgeWOON

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Stoelen
vanaf
69

Tafel
Sardinië

nu
899

Dressoir
Sardinië

vanaf
949

in bullin bull
349

299

Fauteuil 
Mustang 
cognac

349
189

1599

1399
Buffetkast
Noah, 200cm

Tafel
Mango

vanaf
139

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

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

15991599

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

160cm 
voor 1199

Tv-dressoir 
Noah 

145cm 549  469
180cm 649 589

Bijzettafels 
Noah 

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

Dressoir
Noah 

145cm 799 629
185cm 899 769

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

REUSEL-DE MIERDEN 
- De 4 voetbalvereni-
gingen uit de gemeen-
te Reusel-De Mierden 
gaan met ingang van 
het voetbalseizoen 
2022/2023 de samen-
werking op het gebied 
van het meisjes- en 
damesvoetbal in een 

nieuw jasje steken. In goed overleg met 
alle verenigingen en met de KNVB is geko-
zen voor de samenwerkingsvorm Samen-
werkende Vrouwen Opleiding (SVO). Op 1 
juli 2022 is daarom SVO RDM (Reusel-De 
Mierden) opgericht. 

De 4 voetbalverenigingen uit Reusel-De Mier-
den werkten ook de afgelopen 3 seizoenen 
al samen in een zogeheten Samenwerkende 
Teams-constructie. Daar zijn weliswaar goede 
ervaringen mee opgedaan. Maar die vorm 
kende vooral administratief zo links en rechts 
nogal wat haken en ogen. Die probleempjes 
zijn met de overgang naar de SVO-vorm op-
gelost of veel minder aanwezig. SVO RDM lijkt 
met zo’n aparte naam een hele nieuwe, aparte 
vereniging te zijn. Dat is echter niet het geval. 
Bij deze vorm van samenwerking blijven de 
meisjes en dames lid van hun eigen vereniging 
en betalen daar de contributie. Wel biedt deze 
vorm, juist doordat er een aparte naam komt 
en de vereniging ook apart in bijvoorbeeld de 
voetbal.nl-app komt, ook ruimte om een mooie 
invulling te geven aan een stukje eigen identi-
teit en herkenbaarheid. 

Behalve de aparte naam krijgen SVO RDM 
ook een eigen logo, clubkleuren, tenue en 
website. Het mooie daarbij is dat in het logo en 

in de tenue’s de logo’s én kleuren van alle vier 
de moederverenigingen weer terugkomen. 
Met SVO RDM kunnen we ook de komende 
seizoenen in alle leeftijdscategorieën boven 
de twaalf jaar (MO13, MO15, MO17, MO20 en 
dames) een elftal samenstellen. Op deze ma-
nier kunnen speelsters van dezelfde leeftijd 
met elkaar voetballen tegen tegenstanders 
in een competitie met leeftijdsgenoten. Dit 
bevordert de ontwikkeling van onze leden en 
komt de sfeer binnen de teams ten goede. De 
basis van voetbal is immers spelplezier. 

De trainingen en thuiswedstrijden van de 
teams zullen – zoals ook de afgelopen seizoe-
nen al gebeurde - op verschillende accom-
modaties gespeeld worden, zodat het meis-
jes- en damesvoetbal op alle sportparken 
zichtbaar zijn. Daarbij verdelen we tot over de 
seizoen heen de bezetting over de sportpar-
ken zo evenredig mogelijk.

Op zaterdag 3 september zullen wij een kick-
off organiseren om het eerste seizoen als 
SVO RDM officieel af te trappen. Hierbij wor-
den de teams, nieuwe tenues, accessoires 
en sponsoren gepresenteerd en wordt een 
sportieve activiteit georganiseerd voor onze 
leden. U bent hierbij van harte welkom vanaf 
10.00 uur op sportpark ’t Kantje in Hulsel. 

Ben je enthousiast en denk je dat voetbal-
len in een meisjes- of damesteam iets voor 
jou is? Eventueel samen met je vriendinnen? 
Meld je dan aan door een mail te sturen naar 
svoreuseldemierden@gmail.com Er zal dan 
zo spoedig mogelijk contact worden opgeno-
men! Voor vragen of aanvullende informatie 
over SVO RDM kunt u contact opnemen met 
het secretariaat via voornoemd e-mailadres.

4 voetbalverenigingen gaan voor 
nieuwe samenwerking

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

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

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

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

18 september Mierds 
Straattheaterfestival

Foto: Timmermansoog
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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

#2

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

1 9 1 6
4 5 6 6 5 3

8 3 5
1 4 9 4 6 2

6 9 6 8 3
4

7 4 5 6 1 8
1

5 4 1 9 3
8 9 8 3 5 3

3 8 4
4 8 3 1 5 6

6 2 4 6
1 3 6 4 7 8

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

3 2 3 4 7 5

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

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 29

Those gifts are ever the m
ost acceptable w

hich the giver has m
ade

precious.
-- O

vid

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

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

1 7 4 9

De winnaar van vorige week is: 

Marja Swaans 
uit Casteren

met de oplossing: 
‘Op temperatuur komen’

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

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van 
deze week, 20 BONNEN 

voor het 
TOTAALFESTIVAL in Bladel

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 29

From
 listening com

es w
isdom

 and from
 speaking repentance.

4 7
8 6

6 9 1 4
1 9 2

1 5
6 7 3

6 7 4 5
9 5

9 2

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #3

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
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A
ZYD
A
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O
M
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ZZLES

D
oo

lh
of

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

14/07/2022, 22:15 Print de woordzoeker
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M U I D O P B Ĳ B U U R T E N

B A N D S K E I T A B O R C A

C D E N P P D N E S I U R B R

R T T N E M E S U M A O V E A

E R H H C T N U B O N N E N B

A T B C I R S E R R E E F S N

T O T A A L F E S T I V A L E

I G E S A W E T E T O S N A D

E E E S L F T W S F E C Z O N

F Z K A B F Z H E N R I H N E

N E O K I O S K C D U E F T I

E L F L E O T S P A L K M E R

N L N T R E O L V S N A D O V

Ĳ I I R Z I U Q K E I Z U M Z

W G A P V R Ĳ W I L L I G E R

ACROBATIEK
AMUSEMENT
BANDS
BONNEN
BRUISEND
BĲBUURTEN
CREATIEF
DANS
DANSVLOER
EHBO
FIETSEN
GEZELLIG
INFOKEET
KASSA
KIOSK

KLAPSTOEL
KUNST
MUZIEKQUIZ
NACHTWACHT
PODIUM
SFEER
SPECIAALBIER
SPEURTOCHT
TOTAALFESTIVAL
VRIENDENBAR
VRĲWILLIGER
WĲNEN
ZOMERFEESTEN
ZON
ZWETEN

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                  

ACROBATIEK
AMUSEMENT

BANDS
BONNEN

BRUISEND
BIJBUURTEN

CREATIEF
DANS

DANSVLOER
EHBO

FIETSEN
GEZELLIG

INFOKEET
KASSA
KIOSK 

KLAPSTOEL
KUNST

MUZIEKQUIZ

NACHTWACHT
PODIUM
SFEER

SPECIAALBIER
SPEURTOCHT

TOTAALFESTIVAL

VRIENDENBAR
VRIJWILLIGER

WIJNEN
ZOMERFEESTEN

ZON
ZWETEN

 Oplossingswoord
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B A N D S K E I T A B O R C A

C D E N P P D N E S I U R B R

R T T N E M E S U M A O V E A

E R H H C T N U B O N N E N B

A T B C I R S E R R E E F S N

T O T A A L F E S T I V A L E

I G E S A W E T E T O S N A D

E E E S L F T W S F E C Z O N

F Z K A B F Z H E N R I H N E

N E O K I O S K C D U E F T I

E L F L E O T S P A L K M E R

N L N T R E O L V S N A D O V

Ĳ I I R Z I U Q K E I Z U M Z

W G A P V R Ĳ W I L L I G E R

ACROBATIEK
AMUSEMENT
BANDS
BONNEN
BRUISEND
BĲBUURTEN
CREATIEF
DANS
DANSVLOER
EHBO
FIETSEN
GEZELLIG
INFOKEET
KASSA
KIOSK

KLAPSTOEL
KUNST
MUZIEKQUIZ
NACHTWACHT
PODIUM
SFEER
SPECIAALBIER
SPEURTOCHT
TOTAALFESTIVAL
VRIENDENBAR
VRĲWILLIGER
WĲNEN
ZOMERFEESTEN
ZON
ZWETEN

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                  

Cryptofilippine – Thema: Het weer • Oplossing: Op temperatuur komen • Antwoorden: A: Hondenweer – 
B: Zomersproeten – C: Klimaatakkoord – D: Hagelslag – E: Bliksem – F: Temperatuur – G: Hittegolf – H: Buienradar  
I: Zonaanbidders – J: Hij bakt ze bruin – K: Vuurbal – L: Regenbui – M: Windenergie – N: Rukwind – O: Zonsonder-
gang – P: Hoogzomer – Q: Weerklank – R: De wind in de rug

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

Woordzoeker Totaalfestival

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

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3
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Het wapen met de twee sleutels waar we de vo-
rige keer naar vroegen, was dat van de voorma-
lige gemeente Bladel-Netersel. Dus niet dat van 
de huidige gemeente Bladel, zoals sommigen 
dachten. Dat dateert nog maar van 6 maart 1998. 
Heraldisch gezien is het nog maar een kleuter.

Het wapen van Bladel-Netersel dateert van 16 
juli 1817. Er moest toen een nieuw komen omdat 
de keizer, Napoleon, die ja, van mening was dat 
Bladel en Reusel niet langer één gemeente (sche-
penbank) konden vormen, zoals ze dat eeuwen-
lang hadden gedaan. Daar had hij wel een punt 
natuurlijk. Dus exit Reusel en bleven over Bladel 
en Netersel.

Vervolgens vond de toenmalige burgemees-
ter, luisterend naar de goed-Kempische naam 
Stanislas Lefebvre, dat er dan ook maar een 
nieuw gemeentewapen moest komen. Dat werd 

dus het blauwe met de twee gouden sleutels. Zijn verzoek aan de Hoge Raad van Adel 
(die erover gaat, toen én nu) is verloren gegaan maar hij schijnt een authentieke zegelaf-
druk te hebben ingestuurd die hij had gevonden in de abdij van Postel. Zoiets moest het 
worden, quelque chose comme ca. “Lazuur met twee leggende Sleutels van goud”, heet 
het in het besluit van de Raad. Blauw met twee liggende sleutels.

Het was in ieder geval geen willekeurig ontwerp of een ding van eigen, Stanislas’, makelij. 
Zeker is namelijk dat achtereenvolgende Bladelse schepenbanken al sinds het jaar 1406 
hun brieven en besluiten bezegelden met zegels (schependomszegels) die pronkten met 
tenminste één sleutel. In een exemplaar uit 1627 zijn het er plotseling twee en komen in 
het randschrift voor het eerst de namen Reusel en Netersel voor. Het moest maar eens 
afgelopen zijn met die voordringerij van Bladel. Er stond  een helm op die ergens in het 
midden van de achttiende eeuw werd voorzien van een dekkleed, u weet wel, zo’n pluim.
De sleutels gaan uiteraard terug op de kerk. Ze ontsluiten het Koninkrijk der hemelen 
(Mattheüs 16, vers 19: “En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen”) en 
zijn het symbool van de heilige Petrus, de kerkpatroon van Bladel. Kerk en staat zijn al lang 
gescheiden maar de sleutels zijn gebleven, ook in het nieuwe wapen. Ze hangen nu boven 
de ingang van het gemeentehuis.

Het wapen was overigens plaatje nummer 18 uit ons album. Had u dat maar geweten.

Ónze winnaar is geworden: 
Mieke van Zuilichem

De oplossing van de Witte Gij’t 
van deze keer vindt u onder plaatje 
nummer 157 van het album. Dan weet u dat. 

De vraag is natuurlijk: 
Wat is er te zien op de foto? En waar is dit?

Uw oplossingen kunnen zoals altijd naar 
heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs!

Succes!

www.heemkundebladel.nl

Het wapen met de twee sleutels waar we de vo-
rige keer naar vroegen, was dat van de voorma-
lige gemeente Bladel-Netersel. Dus niet dat van 
de huidige gemeente Bladel, zoals sommigen 
dachten. Dat dateert nog maar van 6 maart 1998. 
Heraldisch gezien is het nog maar een kleuter.

Het wapen van Bladel-Netersel dateert van 16 
juli 1817. Er moest toen een nieuw komen omdat 
de keizer, Napoleon, die ja, van mening was dat 
Bladel en Reusel niet langer één gemeente (sche-
penbank) konden vormen, zoals ze dat eeuwen-
lang hadden gedaan. Daar had hij wel een punt 
natuurlijk. Dus exit Reusel en bleven over Bladel 

U vindt bij ons alles op gebied van

SLAAPCOMFORT
ACTIE

2 MATRASSEN HALEN = 1 BETALEN*

* Vraag naar de voorwaarden

H H H             H H H

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

BLADEL/REUSEL - Op woensdag 24 au-
gustus in Bladel en op vrijdag 26 augustus 
in Reusel zijn kinderen van 8 tot 14 jaar 
welkom voor een magische ochtend. De 
ochtenden beginnen om 10.00 uur.

Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat deel 
1 Harry Potter en de Steen der Wijzen is uit-
gekomen. Daarna volgden er nog 7 andere 
boeken en een aantal films. De boeken zijn 
heel erg succesvol, veel kinderen en jongeren 
zijn bekend en opgegroeid met Harry Potter 
en zijn schoolgenoten op Zweinstein.

Op deze magische ochtenden doe je mee 
met een bezemsteelwedstrijd met Dash en 
Dot-robots, ga je bij het greenscreen op de 

foto als ...... (verrassing!). Ook zijn er diverse 
knutselactiviteiten, zoals een toverstaf en een 
poppetje maken. Natuurlijk wordt er voorge-
lezen uit de boeken en is er iets lekkers. 

Er is ook een leuke quiz over Harry Potter 
en zijn vrienden. Uit de goede inzendingen 
wordt een winnaar getrokken. Deze wint een 
fantastische prijs. Van de uitgever van de 
boeken hebben we voor iedere bibliotheek 
een gebonden uitgave van het boek Harry 
Potter en de Steen der Wijzen gekregen. Met 
de magische toverstaf kun je bovendien zelf 
een kort verhaal over Harry Potter schrijven 
in de bibliotheek. Hoe je dat gaat doen? Be-
leef het mee. Alle verhalen gaan we bundelen 
tot één Harry Potter-boek.

Wil je tijdens de vakantie een magische och-
tend beleven, kom dan naar één van de biblio-
theken. Meedoen is gratis. Wees er wel snel bij 
want vol = vol. Je dient je wel even aanmelden: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Beleef een magische ochtend
in de bibliotheken van
Bladel en Reusel
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Italiaanse Kip

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 dubbele kipfilets
o 100 gr ricotta
o 2 el pijnboompitjes
o 6 zongedroogde tomaatjes
o 10 basilicum blaadjes
o 4 plakken gerookte ham
o peper/ zout
o 2 el olijfolie

Rooster de pijnboompitjes goudbruin in
een koekenpan. Deze kan je daarna ook
gebruiken om de kip te bakken.

Snijd de zongedroogde tomaatjes in
stukjes en de basilicumblaadjes in dunne
reepjes. Meng dit met de geroosterde
pijnboompitjes door de ricotta.

Snijd de kipfilets doormidden, zodat je
twee dunne kipfilets hebt. Smeer het
ricotta-mengsel royaal op de kipfilets en
rol ze vanaf de korte zijde op. Bestrooi
met peper en zout.

Draai aan de buitenzijde een plak
gerookte ham om de kipfiletrol en leg
deze met de naad naar onder in de
voorverwarmde koekenpan met olijfolie.
Doe hetzelfde met de ander 3 kipfilets.

Bak de filets aan beide zijde krokant en
laat nog circa 15 minuten onder een
deksel garen.

Serveer met risotto of gebakken
aardappels en een salade.

BBeerreeiiddiinngg:

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

Kip het meest veelzijdige stukje vlees, kip! 
Dat was vroeger de slogan en ik ben het 
daar nog steeds roerend mee eens. 

Met kip en rundergehakt kan ik bijna een 
hele vakantie op de camping gevarieerd 
koken. Door deze kipfilets met ricotta te 
vullen, blijft de vulling redelijk stevig maar 
de smaak toch romig. 

Het vetpercentage van ricotta is 13% en daarmee nog minder dan kookroom. Door het plakje 
rauwe ham aan de buitenkant blijven de filets lekker mals en niet droog. Met de vulling kun je 
naar eigen smaak variëren. 

Ik wens iedereen (die al vakantie heeft) een fijne vakantie! Wij werken nog een weekje door….

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
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POSTDUIVENVERENIGING 

DE WITPEN
HAPERT

DANKT ONDERSTAANDE SPONSORS VOOR HUN STEUN IN 2022

DE HENNEKOOI 
HOOGELOON

Bloemen, life style en sfeer 
www.dehennekooi.nl

VAN BEERS HOOGELOON
Aannemer grond-,

weg- en waterbouw

www.vanbeershoogeloon.nl

Gijsbers
 Installatietechniek 

Dé specialist 
in duurzame energie!

www.gijsberscv.nl

TEURLINGS-DE MULDER
   CASTEREN

Voor al uw
duivenbenodigdheden

RABOBANK

DE KEMPEN

Wijnslijterij 
HENDRIKS

HAPERT

www.wijnslijterij-hendriks.nl

STAPPAERTS 
MODE EN WONEN

OUDE PROVINCIALEWEG 31 
HAPERT

J van Uijthoven & Zn BV

  Grond & Infra werken

www.jvu-bestratingen.nl

Fijnmetaalbewerking
GMO NEDERLAND bv

HAPERT

www.gmonederland.nl

www.witpenhapert.nl

Markt 4, Hapert

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

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

www.ambrosius.boerenkamp.com
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BEZORGERS 
GEZOCHT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in 
samen

werking 
met

WORD JIJ ONZE
KAM-COÖRDINATOR?

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Wij zijn
op zoek naar een gedreven en ervaren KAM-
coördinator (20 - 24 uur per week) die ons
familiebedrijf komt versterken en samen met ons
gaat zorgen voor een verdere professionalisering
op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu.

Hebben we je interesse gewekt? Dan kun je
contact met ons opnemen via:

013 - 513 13 37
info@vanderzanden.nl

Meer weten over ons familiebedrijf? Neem dan
eens een kijkje op onze site www.vanderzanden.nl

WIE BEN JIJ?
Jij werkt nauwkeurig, weet anderen te motiveren
en gaat samen met ons team voor het beste
resultaat. Je bent enthousiast en je zet je voor de
volle 100% in. Met jouw kennis en ervaring op het
gebied van KAM, zorg jij voor een verbetering van
onze interne organisatie.

Op Landgoed Duyselshof in Eersel is een leerplaats beschikbaar voor een 
BBL Leerling Hovenier. 

Je komt te werken in een team van enthousiaste en ervaren hoveniers op een mooi 
en rustig landgoed. 

Breed pakket aan werkzaamheden, zowel handmatig als machinaal. Je krijgt de 
ruimte om op jouw tempo te werken en leren onder goede begeleiding. Uitzicht op 
een vast dienstverband na het behalen van je diploma.

Voor meer info en sollicitatie neem je contact op met Gidi Domen.

E-mail : g.domen@vdl.nl  
of kijk je op www.leerbanenmarkt.nl  en zoek naar Stoeterij Duyselshof.

Vacature 
Leerling Hovenier Landgoed / 

vakantie kracht

Vacatures 
in de regio!



2622 juli 2022INFORMATIEF

PC55 verschijnt na deze editie nog 1 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 DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Van 28 juli tot en met 22 augustus krijgt het 
verkeer op de A2/N2 Randweg Eindhoven 
vanwege de bouw van een tunnel te maken 
met ernstige verkeershinder tussen de 
knooppunten Batadorp en Leenderheide 
in beide richtingen. De extra reistijd kan in 
drukke periodes oplopen tot 60 minuten. 

Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd 
om via de A73 en de A16 te reizen. Voor be-
stemmingsverkeer geldt het advies om zoveel 
als mogelijk op rustige momenten te reizen, 
of om te kiezen voor alternatief vervoer. Houd 
de actuele verkeersinformatie in de gaten en 
ga goed voorbereid op reis.   

Bereikbaarheid Eindhoven Airport
Rondom knooppunt Batadorp en de N2 aan-
sluiting (29) Eindhoven Airport zijn enkele 
afsluitingen nodig waardoor er omleidingen 
naar Eindhoven Airport zijn: 
-  Het verkeer vanuit Tilburg richting Eindho-

ven Airport op de A58: neem op de A58 afrit 
(7) Best en via Erica en Spottersweg naar 
Eindhoven Airport.

-  Het verkeer vanuit Eindhoven Airport rich-
ting Tilburg: via de Spotterweg en Erica naar 
oprit (7) Best van de A58 richting Tilburg. 

-  Verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch en Nij-
megen richting Eindhoven Airport: ga ter 
hoogte van knooppunt Batadorp over op de 
A58 richting Tilburg, neem op A58 afrit (7) 
Best en via Erica en Spottersweg naar Eind-
hoven Airport.

-  Verkeer vanuit Eindhoven Airport richting 
’s-Hertogenbosch: via Anthony Fokkerweg 
en de Boschdijk naar de A2 via oprit (28) 
Best en neem oprit (28) Best van de A2 rich-
ting ’s-Hertogenbosch. 

-  Verkeer vanuit Maastricht, Venlo en Antwer-
pen (via de A67 en A2) richting Eindhoven 
Airport: ga ter hoogte van knooppunt De 
Hogt over op de A67 richting Antwerpen, 
neem afslag (31) Veldhoven-West van de 
A67 en via Zilvebaan, Oersebaan en Flight 
Forum richting Eindhoven Airport.

-  Verkeer vanuit Eindhoven Airport richting 
Maastricht, Venlo en Antwerpen: volg de 
reguliere route via Anthony Fokkerweg en 
de N2.

Werkzaamheden aan het spoor 
Reizigers die de trein willen nemen, moeten 
ook rekening houden met extra reistijd. Tij-
dens de realisatie van de onderdoorgang A2/
N2 in Eindhoven wordt er tussen Utrecht en 
Eindhoven op 2 trajecten aan het spoor ge-
werkt. Tussen 14 juli en 6 augustus rijden er 
geen treinen tussen Culemborg en Gelder-
malsen. Van 9 tot 26 augustus 2022 rijden 
er geen treinen tussen Eindhoven en Den 
Bosch/Tilburg. Voor de treinreizigers wordt 
vervangend busvervoer ingezet. ProRail, NS, 
de gemeente Eindhoven en Rijkswaterstaat 
hebben hierover een goede onderlinge af-
stemming, zodat de hinder voor de reizigers 
zoveel als mogelijk beperkt blijft.  

Meer informatie over de werkzaamheden in 
de zomer en de nieuwe tunnelonderdoor-
gang van de A2/N2 vindt u op de website 
van gemeente Eindhoven (eindhoven.nl/
noordwest). Heeft u vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden? Kijk op de website 
van website van Rijkswaterstaat Verkeersin-
formatie. Je kunt ook bellen met de Landelij-
ke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-
8002 (gratis).

Vanaf 28 juli ernstige verkeershinder tussen 
knooppunten Batadorp en Leenderheide

De GGD wil 
graag weten hoe 
het nu met je 
gaat. Hoe heeft 
de coronapan-
demie invloed 

gehad op jouw leven? Ben je op dit mo-
ment gelukkig, ervaar je veel stress? 

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is 
een grootschalig onderzoek van de GGD’en 
en het RIVM naar de gezondheid, het welzijn 
en de leefstijl van de jongvolwassenen in Ne-
derland. Je kunt ons helpen om hier een goed 
beeld van te krijgen. Vul de vragenlijst in via 
www.pandemening.nl. Daar lees je ook meer 
informatie.

Wat is jouw #pandemening?
Onderzoek naar welzijn van jongvolwassenen (16-25 jaar)

De zomer is in  volle gang, wat betekent 
dat ook maden zich sneller verspreiden. 

Maden zijn larven van vliegen. Een vlieg legt 
zijn eitjes in een container. Tijdens warme 
zomerdagen komen deze eitjes al binnen 
enkele uren uit (in koudere omstandigheden 
kan dit wel een maand duren), waarna ze 
zich vol eten en verpoppen. Het duurt dan 
slechts drie dagen voordat ze ontpoppen en 
er weer een extra vlieg in je container zit. 
Niet ideaal dus. 

Zo voorkom en bestrijd je de komst van 
maden:
1.  Gooi vleeswaren niet zomaar in de contai-

ner. Met name vlees- en visresten zijn de 
oorzaak van maden in de container. Gooi 
vlees of vis dus niet los in de container, 
maar doe het in een biologisch afbreekba-
re zak of in een stuk krant. Op deze manier 
kan de vlieg niet bij het vlees om er eitjes 
in te leggen.

2.  Houdt de container droog. Leg een oude 
krant of stro onderin de containers om 
aankoeken van afvalresten te voorkomen. 
Er zijn ook biologisch afbreekbare contai-
nerzakken verkrijgbaar bij de supermarkt, 
voor uw gft-container in huis en voor de 
grote container buiten.

3.  Houdt de container schoon. Maak ge-
leegde containers regelmatig schoon 
met water en een scheut azijn of water 
en groene zeep. De container goed uit-
spuiten en laten drogen helpt vaak ook 
al voldoende. Strooi hierna wat zout in de 
container.

4.  Plaats de container in de schaduw. Zeker 

in de zomer is dit belangrijk. Aangezien 
anders een heel broeierig klimaat in de 
container ontstaat waar maden en vliegen 
van houden.

5.  Zet de container zo nu en dan open. 
Maden houden niet van licht en houden 
van vochtige plekken. Daarom kan de 
container openzetten een hoop schelen. 
U kunt dat doen door bijvoorbeeld een 
stokje onder de rand van de deksel van de 
container te leggen.

6.  Strooi zand onder de rand van de deksel. 
Op deze manier kunnen vliegen geen ei-
tjes leggen in de container.

7.  Hang een pantysokje met mottenballen 
in de container. Maden en vliegen zullen 
weggaan omdat ze niet tegen de lucht 
kunnen. Haal het pantysokje met de mot-
tenballen er even uit voordat de container 
wordt geleegd.

8.  Leg af en toe een tak klimop (Hedera) in 
de container. Dit is giftig voor maden.

9.  Gebruik milieuvriendelijke middelen tegen 
ongedierte. Deze middelen maken ook 
korte metten met maden, maar zijn duur-
der dan de eerder genoemde middelen.

Tips voor schone en frisse 
containers, ook in de zomer
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Door Renate Pijnenburg

Volgens kunstenaars Fried Waterschoot en 
Thea Bijl zijn er twee kicks bij het maken 
van kunst: één als je het aan het maken 
bent en één als je het verkoopt. Beiden 
zijn niet afhankelijk van de verkoop maar 
leuk is het wel als iemand hun werk aan de 
muur wil hebben. Dat een museum in Bar-
celona interesse had in hun werk, voelt als 
een kers op de taart.

Kleurpotlood en olieverf
Wie het huis van Fried binnenstapt, waant 
zich onmiddellijk in een atelier of galerie. 
Overal hangen werken en in de keuken staan 
twee ezels met een heleboel werken erom 
heen. Thea: “We zitten hier vaak samen te 
werken. Ik met kleurpotloden en Fried met 
olieverf. We zijn nu allebei met een portret 
van een meisje bezig en je ziet dat het twee 
totaal verschillende werken worden.” Bijna 
alsof je bij een aflevering van ‘Sterren op het 
Doek’ aanwezig bent. Thea: “Ik vind het heer-

lijk om een schilderij op te bouwen met kleur-
potlood; laagje voor laagje komt een karak-
ter dan naar voren; úren zit ik achter elkaar 
te werken maar ik weet wanneer het klaar 
is.” Voor Fried geldt hetzelfde al gebruikt hij 
ander materiaal. “In olieverf zijn de verschil-
lende lagen wat makkelijker over elkaar te 
leggen dan met kleurpotlood, maar het door-
gronden van een persoon om het karakter op 
het schilderij tot leven te laten komen, herken 
ik.”

Exposeren
Met enige regelmaat hangen er werken van 
de twee kunstenaars in een galerie of muse-
um. “Het is belangrijk om jezelf te laten zien, 
om contacten te onderhouden met galerie-
houders en musea”, vertelt Fried. “Je moet 
soms letterlijk met een aantal werken onder 
je arm wat galerieën langs of musea bezoe-
ken. Onlangs hadden we een paar werken 
in Best hangen. Ik vind het vooral leuk om 
van het publiek reacties te krijgen, te weten 
of ons werk gewaardeerd wordt.” Een eigen 

stijl is belangrijk. “Ik hou er niet van als een 
schilderij fotografisch realistisch is, dan kun 
je beter een foto maken. Maar een eigen 
‘handtekening’ geven aan het werk, maakt je 
schilderij pas echt uniek. Ik heb geen voor-
keur voor onderwerpen, het mag van mij alles 
zijn, van portret tot landschap en van stilleven 
tot stadsgezicht.”

MEAM Barcelona
Vorig jaar kregen de kunstenaars een uitno-
diging om werk in te sturen naar het MEAM 
museum in Barcelona. Thea: “Dat is een 
vooraanstaand museum waar je niet zomaar 
je werk neer kunt hangen. We hebben allebei 
werk ingestuurd en zijn tot onze grote ver-
rassing allebei uitgekozen. In eerste instantie 
moesten we een foto van ons werk insturen, 
die door een vakjury werd beoordeeld. Toen 
we door die eerste ronde waren, waren we 
al trots. Het originele werk moest toen naar 
Spanje en werd daar nogmaals beoordeeld. 
Het is een ongelooflijke eer als je uitgekozen 
wordt, met inzendingen uit de hele wereld.” 
Frieds werk heeft al gehangen en is opgeno-
men in het boek dat uitgegeven is. Het schil-
derij van Thea was tot en met 18 juni te zien 
in Zaragoza en vanaf 1 juli in het MEAM in 
Barcelona.

Schoonheid
Thea werkt in de zorg en één van haar cliën-
ten had eens voorgesteld als model te gaan 
zitten. “Ik vind haar zó mooi”, vertelt Thea. 
“Ze is 98 jaar en dat zie je aan haar gezicht, 
ze heeft geleefd, gezorgd. Om dat te kunnen 
vangen in een schilderij was voor mij heel bij-
zonder. Ook al was het voor haar een beet-
je confronterend – iedereen wil oud worden 
maar niemand wil oud zijn – ze was héél trots 
op haar schilderij en op het feit dat dit werk 
in Barcelona komt hangen. Het werk past bij 
het thema van de expositie, die over het leven 
gaat. Het museum staat erom bekend niet 

voor standaard schoonheid te gaan, al vind ik 
Annie prachtig. Het hoeft niet jeugdig en glad 
te zijn; het leven mag gezien worden.”

Waardering
De trots straalt van de gezichten van Fried en 
Thea; het is ook niet niets om in zo’n gere-
nommeerd museum te exposeren. “Elke vorm 
van waardering is bijzonder”, vindt Fried. “Of 
we in opdracht iets maken of een vrij werk 
tentoonstellen, als mensen graag naar ons 
werk kijken, is dat een eer.” Gehecht is Fried 
aan geen enkel werk. “Sommige kunstenaars 
hebben dat, dat ze een bepaald werk nooit 
verkopen of zo. Ik heb dat niet; als ik klaar ben 
met schilderen is het ook klaar in mijn hoofd. 
En daarna probeer ik het volgende werk nóg 
beter te maken want dat is altijd de uitdaging: 
jezelf blijven verbeteren.”

Teutenmarkt in Lommel (B)
LOMMEL (B) - Er is vanaf nu wekelijks een Teutenmarkt in Lommel te bezoeken en 
koopjesjagers halen op de Teutenmarkt hun hartje op. Tot en met oktober wordt het 
Marktplein iedere zondag omgetoverd tot een schatkamer vol snuisterijen, prullaria, 
antiek en rommel.

Ook kan men er terecht voor een hapje en een drankje, er zijn voldoende gezellige ter-
rasjes rondom de markt. De markt is iedere zondag van 09.00 tot 17.00 uur en de entree is 
geheel gratis. Indien men zelf spulletjes te koop heeft, kan men via Timmermans Evene-
menten voor € 15,00 een kraampje huren.

Een eer als mensen 
ons werk waarderen
MEAM Museum in Barcelona exposeert 
werken van Fried Waterschoot en Thea Bijl

Fried en Thea tijdens de vorige opening van de tentoonstelling (Figurativas) in het MEAM-museum. Met enige regel-
maat hangen er werken van de twee kunstenaars in een galerie of museum. “Het is belangrijk om jezelf te laten zien, om 
contacten te onderhouden met galeriehouders en musea”, vertelt Fried. “Je moet soms letterlijk met een aantal werken 
onder je arm wat galerieën langs of musea bezoeken. Onlangs hadden we een paar werken in Best hangen. Ik vind het 
vooral leuk om van het publiek reacties te krijgen, te weten of ons werk gewaardeerd wordt.”

Werk van Thea

Werk van Fried

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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

hypotheekkiezen.nl

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

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

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

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.

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

Boeken Het Aanzien, diverse jaren tussen 1964 
en 2015. 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.

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

Pakken weidehooi van dit jaar. Tel. 06-29341455.

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

Sencys luchtkoeler, 70 cm, 4.8 liter 
waterreservoir. Slechts paar keer gebruikt, nog 
1 jaar garantie. Vraagprijs € 45,-.
Tel. 0497-844247.

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

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

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 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: Oude en gouden munten en oude 
Nederlandse bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

GRATIS MEELTJE
Plaats ook een gratis meeltje. Het is tot 
20 woorden gratis! Opgeven via www.pc55.nl. 
Vergeet niet om het meeltje weer af te melden 
indien plaatsing niet meer nodig is.

AMERIKAANSE SIGNS
Nostalgische stalen wandborden in retro stijl.
Verschillende thema’s. 
Vanaf € 10,95.
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

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

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

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

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB
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Door Piet Gijsbers

VALKENSWAARD - Vanaf 17 augustus or-
ganiseert het Valkerij en Sigarenmakerij 
Museum in Valkenswaard, in samenwer-
king met fotograaf en wielerverzamelaar 
Theo van Sambeek, een unieke expositie 
over de Willem II-Gazelle wielerploeg uit 
de jaren ‘60 van de vorige eeuw. 

Op de tentoonstelling in het museum in de 
Oranje Nassaustraat worden honderden fo-
to’s uit archieven en van verzamelaars geëx-
poseerd. Ook wielerkleding, krantenknipsels 
en alles wat op een of andere manier met de 
destijds befaamde profploeg te maken heeft 
wordt voor het voetlicht gezet. Eén van de 
blikvangers is de fiets waarop Harm Otten-
bros in 1969 wereldkampioen werd. Helaas is 
de oud-regenboogtruidrager begin mei over-
leden. 

De Willem II-Gazelle profploeg maakte des-
tijds furore met sterke profcoureurs. In 1966 
onder leiding van Ton Vissers met een be-
scheiden Nederlandse formatie gestart, wer-
den vervolgens befaamde renners als Rik van 
Looy, Peter Post, Jo de Roo, Huub Zilverberg, 
Harrie Steevens en de toen nog jonge profes-
sional Rini Wagtmans gecontracteerd. Daar-
mee kreeg de ploeg groter internationaal 
aanzien. 

Ook Harm Ottenbros kwam bij de Valkens-
waardse profploeg onder contract en die 

zorgde in 1969 voor een stunt door zich in 
Zolder in de regenboogtrui van de wereld-
kampioen te rijden. 

In 1966 ging ook de Willem II profronde voor 
het eerst in Valkenswaard van start met 
Televizier-Batavus coureur Henk Nijdam 
als winnaar. Willem II-Gazelle renner Harrie 
Steevens ging tweemaal achtereen, in 1967 
en 1968, voor heel veel publiek met de volle 
winst strijken. De profronde krijgt nog enkele 
jaren een vervolg. Het waren prachtige jaren 
voor de Kempische wielersport.

Op zondag 14 augustus 2022 is de opening 
van de expo voor genodigden en wordt een 
boekwerk over de Willem II-Gazelle ploeg 
1966 t/m 1970 gepresenteerd, waarin de 
historie van het team uitvoerig wordt be-
licht. Dan is er tegelijk ook een reünie van de 
oud-coureurs die destijds in de Willem II-Ga-
zelle ploeg reden. 

De expo is vanaf woensdag 17 augustus tot 
en met 15 oktober tijdens de openingsdagen 
van het museum toegankelijk voor het pu-
bliek. Van woensdag tot en met zaterdag, van 
13.00 tot 17.00 uur, is het museum geopend op 
het adres Oranje Nassaustraat 8b in Valkens-
waard. Entree bedraagt € 6,00 incl. toegang 
voor het Valkerij museum.

Meer informatie 
Theo van Sambeek, telefoon 06-22744326 of 
e-mail naar: theosambeek@gmail.com.

 Ruim assortiment scheerapparaten
Philips/Braun

Ook voor reparaties, vervanging van de scheerkoppen
 en het nakijken van uw scheerapparaat.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com Bel voor vrijblijvende 

informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

SPORTIEF

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

DUIZEL - Na een tweetal aangepaste ron-
den is het in 2022 gelukt een volledig pro-
gramma aan te bieden! Wij nodigen jong 
en oud uit voor een sportieve en gezellige 
dag in Duizel. Het bestuur en onze vrij-
willigers hopen weer vele toeschouwers 
en renners te verwelkomen. Traditioneel 
zal er in meerdere categorieën gestreden 
worden om de de ‘gele trui’ van Duizel. 

We starten het off iciële programma met een 
stratenloop. We bieden de deelnemers aan 
de stratenloop de mogelijkheid om 4 of 10 
kilometer te rennen. Na de lopers is het de 
beurt aan de jongens en meisjes van de ba-
sisscholen uit de gemeente Eersel. De deel-
nemertjes zullen per leeftijdscategorie hun 
snelheid laten zien door 1 of 2 ronden af te 
leggen op het afgesloten parcours. Ook dit 
jaar is er voor iedere jonge deelnemer na af-
loop een leuke attentie. 

Wegens de succesvolle voorgaande edities 
wordt de ploegenkoers ook dit jaar weer ge-
organiseerd. Het voornaamste doel hierbij is 
om een gezellige koers met wedstrijdelement 
te fietsen. Veiligheid en sportiviteit staan 
voorop. De deelnemende ploegen bestaan 
uit minimaal 3 en maximaal 4 personen. De 
plaats van de derde finisher is bepalend voor 
de uitslag. Na de ploegenkoers gaat het pro-
gramma verder met de Kempencup, die dit 

jaar een vol deelnemersveld kent. De lokale 
renners zonder licentie gaan hier de strijd 
met elkaar aan. Daarna gaan de dames elite 
van start. In 2021 hadden we een prachtig 
deelnemersveld, met een glunderende ren-
ster van Jumbo-Visma Anouska Koster. 

Het sportieve programma wordt afgeslo-
ten met de beste elite/belofte renners van 
Nederland die zich op kunnen maken voor 
een 100 kilometer durende strijd om de ‘gele 
trui’. We verwachten veel lokale deelnemers 
van onder andere Het snelle wiel uit Bladel 
en TWC de Kempen uit Valkenswaard. Wie 
treedt er in de voetsporen van voormalige 
winnaars Joop Zoetemelk, Max van Heeswijk 
en Johnny Hoogerland? Wie kan zeggen dat 
hij de 65e ‘gele trui’ van Duizel heeft gewon-
nen? Na afloop van het sportieve gedeelte 
zal het wielerfeest worden voortgezet in de 
feesttent op het Kerkplein. Deze prachtige 
dag wordt mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers en sponsoren waar we al jaren op 
kunnen vertrouwen, onze dank hiervoor. 

Graag tot ziens op kermismaandag 1 augus-
tus in Duizel namens het bestuur ‘Om de gele 
trui’ Duizel. 

Kijk voor meer informatie & deelname op:

www.wielerrondeduizel.nl

65e wielerronde van Duizel 
gaat op kermismaandag 
1 augustus van start!

Expo befaamde Willem II-
Gazelle wielerploeg

Jan van Katwijk won in 1969 de Acht van Chaam in de kleuren van Willem II-Gazelle 
(foto: Mari Voets)
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

PAROCHIE

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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
- Pastoor Schakenraad
- Jan Castelijns
12.30 uur: doopviering Fleur van de Sande

Feest: H. Jacobus, Apostel
Maandag 25 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 26 juli
19.00 uur: Eucharistieviering
- Adrianus van Gorp en 
  Anneke van Gorp-van Poppel en 
  overleden kinderen en schoondochters
- Keesje van Gorp en vader Kees

Woensdag 27 juli
09.00 uur: Eucharistieviering
- Boer van Gompel en 
  An van Gompel-van Sambeeck 
  (vw. verjaardag Boer en jaargetijde An)

Donderdag 28 juli
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 29 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Cees Diepens en 
  Paula Diepens-van den Borne

18e Zondag door het Jaar
Zaterdag 30 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk
- Joseph Cuijpers (vw. verjaardag) 
  en Martien Maas
- Huwelijk Johan van den Heuvel 
  en Daniëlle van Herk

Zondag 31 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Lies van Gorp-van Ham

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Petrusklepel
Omdat Maria Ten Hemelopneming dit jaar op 
een maandag valt, zullen we op de zondag 
ervoor een fietstocht maken naar de H. Eik in 
Oirschot. We vertrekken om 16.00 uur vanaf 
het kerkplein in Bladel. Om 18.00 uur vieren 
we de Mis in de boskapel aan de Proos-
broekweg. Daarna is er koff ie met iets lek-
kers. Op de feestdag zelf (15 augustus) is er in 
Bladel een stille Mis om 08.30 uur en een ge-
zongen Mis om 19.00 uur. Daarna begint mijn 
vakantie, tot 1 september. De eerstvolgende 
reis die we na de vakantie zullen maken is van 
22-24 oktober naar Keulen. Bij de informatie-
avond waren veel mensen, maar het aantal 
aanmeldingen is nog niet op peil. Op onze 
website staat een link naar de reserverings-
pagina, met het programma en alle bijzonder-
heden. Denkt u eraan om die in te vullen? Het 
is oktober voor we het weten en we willen het 
hotel gaan reserveren. Volgende week komt 
er nog een PC55 uit en dan een tijdje niet. Ik 
wens u alvast een fijne vakantietijd toe.

Pastoor Schilder 

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  
11.00 uur: Hapert, Den Tref  

H. Jacobus
Maandag 25 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH. Joachim en Anna, ouders 
van de H. Maagd Maria
Dinsdag 26 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Titus Brandsma
Woensdag 27 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 28 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

HH. Marta, Maria en Lazarus
Vrijdag 29 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 30 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 

18e Zondag door het Jaar
Zondag 31 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

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 30 en 31 juli)

Bladel zaterdag:
- Gerrit en Greet Meijer-van Gisbergen
- Alda van de Put-Luyten

Bladel zondag:
- Piet en Nellie van Vugt-Karremans
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje 
  en Doortje (nms. Mieneke)
- Ria van Hoof
- Riet van Limpt-Janssen en Peter van Limpt

Casteren:
Geen intenties 

Hapert:
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven

Hoogeloon:
- Kees Swaanen

Mededelingen:
-  Vanwege het zomerreces van PC55 en Cas-

kra verschijnen deze huis-aan-huis bladen 
een periode niet. Gelieve daar rekening mee 
te houden voor uw misintenties.

-  De vrijwilligers van de parochie krijgen 
vaker een mailbericht. Voor hen die geen 
email hebben, zorgen we voor een exem-
plaar in de kerk.

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 24 juli: 10.00 uur. Nog geen voorganger bekend
Zondag 31 juli: 10.00 uur. Ds. M-J. Kreeft uit Eersel
Zondag 7 augustus: 10.00 uur. Nog geen voorganger bekend

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

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 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
Zondag 7 augustus: 10.00 uur. Ds. C.J. Koreneef uit Balen (België)

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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

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

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

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, Buurtzorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken  

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl 
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA MAANDAG 25 JULI T/M VRIJDAG 29 JULI

REGIO - Zowel in 2020 als in 2021 zette 
corona een streep door de jaarlijkse bede-
vaart naar Kevelaer. 
 
Momenteel zijn de omstandigheden echter 
gelukkig zodanig veranderd dat we weer met 
een bedevaart een bezoek mogen brengen 
aan Maria in Kevelaer. Voor velen zal dat een 
goed bericht zijn, juist omdat in de afgelopen 
jaren met hun ziekten en beperkingen juist 
steun door het bezoek aan Maria, de Con-
solatrix Afflictorum – Troosteres van de Be-
droefden, zo node werd gemist. 

De trouwe bezoeker van onze bedevaart zal 
merken dat corona ook in Kevelaer duidelijk 
zijn sporen heeft nagelaten. Zowel horeca als 
winkels hebben het (soms te) moeilijk gehad. 
De pelgrims hebben echter hun vertrouwen 
niet verloren en komen weer in grote getale 

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

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

18 augustus bedevaart naar Kevelaer

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 31 juli om 10.00 uur. Intentie: Jo en 
  Jac Broeckx-Vissers en kleinzoon Mark.
- Zondag 14 augustus om 10.00 uur.

- Zondag 28 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

DANKBETUIGING

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de enorme steun, de honderden kaarten 
en steunbetuigingen die ik op welke manier dan ook heb mogen ontvangen na 

het overlijden van mijn man

Martin Verhagen 

Speciale dank aan huisartsen team Sanders/Hendrikx, Van den Berk en Loonen,  
buurtgenoten en koffiekransje, ‘t Torentje voor de erehaag,

mijn broers en schoonzussen Hermans en Marion, Eelco en Crystel van de Dela, 
die er voor gezorgd hebben dat het een onvergetelijk afscheid geworden is.

Het medeleven heeft mij enorm goed gedaan.

Jack Hermans

Soms hoor of zie je dingen waarvan je je 
afvraagt of het allemaal wel goed gaat. 
Er is veel ruzie en herrie bij de buren. Of 
iemand heeft wel heel vaak blauwe plek-
ken en kan dat niet goed verklaren. Of het 
zoontje van een vriendin is angstig, schri-
kachtig en depressief. Vaak is het moeilijk 
om te bepalen wat er aan de hand is en/of 
er sprake is van verwaarlozing, misbruik of 
mishandeling. Maar het is altijd belangrijk 
om iets te doen en advies te vragen. 

Bel Veilig Thuis, ook als je twijfelt
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteu-
ning en het melden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als 
je je zorgen maakt over de veiligheid van ie-
mand anders. Of je nu vragen en vermoedens 
hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een 

belangrijke eerste stap! Bel gratis 0800-2000. 
Je krijgt dan een medewerker van Veilig Thuis 
aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal 
luistert. De medewerker zet samen met je 
alles op een rij, beantwoordt vragen en geeft 
advies. Ook kijk je samen welke hulp er nodig 
is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. Wil je 
meer lezen over wat je zelf kunt doen? Kijk 
dan op 

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Meldpunt Veilig Thuis
Wat kun je doen als je je zorgen maakt over iemand?
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Doe mee aan de
fietsvierdaagse Bladel!

(Her)ontdek de Kempen
in vier gevarieerde en

volledig uitgepijlde
routes over 40 of 65 km

26, 27, 28 en 29 juli

Start (tussen 9.30 uur en 14.30 uur)
en finish bij:

Eeterij 't Nekkermenneke
Groot Terkooyen 6

Bladel

www.fietsvierdaagsebladel.nl

Speciaal voor gezinnen met kleine
kinderen zijn er elke dag routes

van 20 km

Weeldsedijk 2, Hooge Mierde
Molenveld 10-12, Vessem

Moerenstraat 83, Arendonk

Heikesestraat 8a


