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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het is feest bij Snelle Wiel Be-
stronics. Het is dit jaar precies 75 jaar 
geleden dat een groepje wielrenners zich 
verenigde en wedstrijden ging fietsen. 
Sindsdien is er veel gebeurd, wordt er nog 
altijd veel gefietst en is er reden voor een 
feestje. Hans Bogaars vertelt over de plan-
nen en de jubileumactiviteiten.

Plezier in de sport
“De vereniging telt op dit moment ongeveer 
350 leden, zowel actief als rustend”, weet Hans 
uit zijn hoofd. “Een mooi aantal en mooi ver-
deeld over verschillende disciplines. Zo heb-
ben we nog altijd een mooie jeugdafdeling 
met kleintjes die langzaam doorgroeien naar 
de nieuwelingen en junioren. Altijd leuk om die 
ontwikkeling te zien; de trainingen worden se-
rieus gegeven want dat is ons doel. Als je een 
wedstrijdvereniging bent, moet je alles serieus 
aanpakken, al blijft plezier in de sport natuur-
lijk altijd belangrijk. De elite/belofte hebben 
we samengevoegd met drie zusterverenigin-

gen uit de regio. Bij onze club waren er net te 
weinig om daar een trainingsprogramma voor 
de ontwikkelen en met datzelfde probleem 
zaten meer clubs. Door de wielrenners samen 
te voegen in BHST cycling is de groep groot 
genoeg en hebben we mogelijkheden gecre-
eerd. Dat is waar het in de sport om draait, 
vond ik. Mogelijkheden zoeken en benutten.”

Goede contacten
Die mogelijkheden zoekt Hans ook in zijn 
sponsoractiviteiten. “Ik heb met álle sponso-
ren, ook de vroegere, goed contact”, vertelt 
hij, niet zonder trots. “Als je elkaar met res-
pect behandelt, kun je altijd bij elkaar over 
de vloer blijven komen. Soms haakt er een 
sponsor af, dan respecteren we dat want er 
zal wel een goede reden voor zijn. We blijven 
dan even goede vrienden en waar we kun-
nen, zullen we ze vooruit helpen. Soms door 
de Wielerbaan aan te bieden voor een perso-
neelsactiviteit. Het hoeft niet altijd groots te 
zijn, als je elkaar maar weet te vinden als het 

nodig is. Zij staan of stonden voor ons klaar 
en omgekeerd is dat precies hetzelfde. In 75 
jaar is echt iets moois opgebouwd en voor de 
toekomst blijft dat zo.”

Mountainbiken
Terug naar de vereniging die altijd in bewe-
ging is, zowel letterlijk als figuurlijk. “We zien 
op dit moment dat het mountainbiken erg po-
pulair is, vooral ook bij de jeugd. Er zijn nu wat 
minder wegrenners maar dat kan over een 
paar jaar weer anders zijn, dat is het mooie. 
En daarbij: we stimuleren de mountainbikers 
om ook eens een training op de weg mee te 
doen. Matthieu van de Poel zat ook niet al-
leen op het MTB-parcours; je moet naast 
techniek ook snelheid hebben en dat train je 
het beste op de weg. Voor het mountainbiken 
hebben we een mooie samenwerking met De 
Contente uit Eersel. Zij hebben een prachtig 
parcours om het mountainbiken te trainen en 
wij een fijne Wielerbaan. Eén en één is twee.”

Ontspanning op snelheid
Op zondag zijn er nog altijd veel wielrenners 
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HAPERT - Van 5 tot en met 10 juli kon in 
Hapert elke dag gewandeld worden, zowel 
korte maar ook langere afstanden. Wande-
len voor een glimlach, voor een goed doel, 
de CliniClowns.

Over het verloop van de 2e editie is de or-
ganisatie prima tevreden, met een goede 
opkomst van in totaal bijna 500 wandelaars. 
Het mooie weer en het enthousiasme van de 
deelnemers zorgden voor een gezellige sfeer. 
In totaal hebben de deelnemers, via het in-
schrijfgeld en de vrijwillige donaties en enige 
sponsoren, een totaal bedrag opgehaald van 
ruim € 1100,-, dat inmiddels is overgedragen 
aan de Cliniclowns. Waarvoor dank. Dank 
gaat ook uit naar alle vrijwilligers die gehol-

pen hebben om een goed vervolg te geven 
aan dit initiatief, dat vorig jaar pas voor de 1e 
keer werd georganiseerd. De vele leuke reac-
ties en de positieve tips gaan zeker meege-
nomen worden voor een volgende editie van 
de wandelweek.

Op vrijdagavond en zondagmiddag waren 
de trekkingen van de loterij met vele mooie 
prijzen geschonken door Hapertse onderne-
mers. De uitslag staat vermeld op de website 
en er zijn nog enkele prijzen niet afgehaald. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de or-
ganisatie, die u graag terug ziet bij één van de 
volgende wandelevenementen. Zie: 

www.wandelenhapert.nl

Wandelweek Hapert brengt € 1100,- 
op voor de CliniClowns

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

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

Nieuw: betalen via een pinautomaat. Liefst zo 
weinig mogelijk contant geld!

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

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

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

Bezoekt u ook eens onze website:

www.fiets4daagse-lagemierde.nl

27e Fiets4Daagse Lage Mierde

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
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die voor hun ontspanning een rondje rijden. 
“Niet dat dat zachtjes gaat hoor”, lacht Hans. 
“Die hebben de snelheid er goed in en toch 
was er een groepje die het nog niet snel ge-
noeg vond gaan. Die hebben zich binnen 
onze vereniging afgesplitst en noemen zich 
‘Het Rappe Wiel’. Lekker laten doen, zo is er 
voor iedereen wel iets te beleven op de fiets. 
We zeggen niet snel nee tegen goede ideeën, 
al hebben we dat laatst wel een keer moe-
ten doen. Soms omdat we niet voldoende 
vrijwilligers hebben of omdat het gewoon 
niet in ons schema past. We doen het niet 
graag maar we moeten onze mensen en club 
beschermen en niemand overvragen.”

Jubileumactiviteiten
Nee zeggen tegen een feestje doen ze zeker 
niet bij Snelle Wiel - Bestronics. “De eerste ac-
tiviteit is al geweest: de jeugdwedstrijd op de 
baan en Het Dak van Netersel op 2 juli. Mooi 

deelnemersveld en voor herhaling vatbaar”, 
zegt Hans. “Er komen nog meer activiteiten 
aan zoals een speciale editie van de Appel-
flappentocht op 23 oktober en in november 
een jeugdveldrit. Er staat ook nog een spor-
tieve dag in augustus gepland, waarbij vooral 
de junioren en de nieuwelingen betrokken 
zijn. Plannen genoeg maar we vergeten echt 
niet om ook een feestje te geven voor onze 
leden en sponsors. Op 9 september is er een 
receptie voor genodigden en daar wordt het 
boek gepresenteerd dat Piet Gijsbers voor dit 
jubileum heeft geschreven. Na de receptie is 
er een jeugddisco.”

Nostalgische fietstocht
Op zaterdag 10 september kunnen leden zich 
inschrijven voor een Nostalgische fietstocht. 
“Dan vragen we de (oud)leden om zoveel 
mogelijk in een wielershirt uit ons verleden te 
komen. Elke drie jaar hebben we nieuwe kle-
ding en dus kan het zomaar een bont gezel-
schap worden. Met de groep fietsen we langs 

de bedrijven van onze sponsors, om hen op 
deze wijze een ode te brengen. De dag slui-
ten we af met een spetterende feestavond.” 
Een jubileum is geen feest, zonder een loterij 
met schitterende prijzen. “Ook weer dankzij 
onze sponsors”, meldt Hans. Een meubel-
cheque van Xooon ter waarde van € 1.000,- is 
de hoofdprijs, verder een fiets, een airfryer, 
dinerbonnen en nog heel veel meer. Spreek 
één van de leden aan als je interesse hebt in 
een lot. De uitslag vindt je in deze krant en op 
de website van de club.

Oproep
De wielervereniging gaat op voor de volgen-
de 75 jaar. “Zolang de mensen blijven sporten 
en er behoefte is aan een wielervereniging, 
zien wij geen reden om te stoppen”, meldt 
Hans op de valreep, om meteen ook nog een 
oproepje te doen. “Zijn er mensen die zich 
geroepen voelen een bestuursfunctie te wil-
len bekleden, dan zijn ze van harte welkom. 
We kunnen altijd ondersteuning gebruiken.”

SNELLE WIEL
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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.

KNEGSEL - Aan de rand van het Brabant-
se dorp Knegsel woont, schildert en expo-
seert Aart de Lange Pzn. Een levenskun-
stenaar die een verhaal wil vertellen over 
waar het in ons leven écht omgaat. En dat 
doet hij met symbolen, zoals meerpalen, 
huisjes, kerkgebouwen of een ladder met 
een gebroken treetje. Ieder symbool heeft 
een betekenis en elk schilderij heeft een 
eigen verhaal. 

Wat direct opvalt zijn de uitbundige kleuren 
in zijn schilderijen. Zijn symbolen zijn van 
grote eenvoud en juist daardoor zo krachtig. 
Bezoekers maken foto’s, ook van zijn tien-
tallen handgeschreven teksten op de wan-
den, zoals o.a. ‘wie weet waar het wonder 
woont’. Dat maakt zijn galerie zo anders. In 
de kunstwereld wordt Aart geroemd om zijn 
vakmanschap, levensfilosofie en volstrek-
te authenticiteit. Hij is een blijmoedig mens 
die altijd het positieve zoekt. De bekende 
schrijver Jan Brokken schreef: ‘Aart schildert 
zoals filosofen filosoferen. Met als kernpunt 
de verwondering’. Een bezoek aan zijn gale-
rie is een verademing en verhalen delen met 
de kunstenaar zelf is een feest. Zijn onlangs 
verschenen kunstboek is opgenomen in de 
‘Brabant Erfgoed Collectie’ van de Tilburg 
University.

Galerie Works of AART is in de maand au-
gustus op zaterdag en zondag open van 13.00 
tot 17.30 uur. Alle andere dagen op afspraak. 
De entree is gratis en men kan makkelijk 
parkeren. Zie ook www.visiteersel.nl. Adres: 
Vossenweg 4 in Knegsel. 

www.worksofaart.com

Indrukwekkende 
symboliek bij 
Galerie 
Works of AART
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REUSEL – Op zater-
dag 13 augustus, van 
10.00 tot 18.00 uur, 
en zondag 14 augus-
tus, van 10.00 tot 
17.00 uur, zullen op 
de kampeerboerde-
rij van de familie Van 
Gompel op ‘t Hof 6 

in Reusel, de ingezamelde spulletjes ver-
kocht worden. De opbrengst gaat in zijn ge-
heel naar het missiewerk van de Hulselse  
zuster Clementina Wouters in Pão de Açú-
car in Brazilië. 

Zij overleed in 2012, maar haar werk wordt 
voortgezet. Ook zorgen we voor een lekker 
bakje koffie met een wafel. De entree is gratis. 
Deze opbrengst gaat in zijn geheel naar de 
buitenschoolse opvang in Brazilië. Dit project 
kreeg de naam: Sociaal project ter verster-
king van ieders dromen. De meeste kinderen 
hebben thuis geen goede gelegenheid om te 
studeren en vaak ook geen enkele steun van 

ouders of verzorgers, omdat ze zelf niet kun-
nen lezen of schrijven. Vijf jaar geleden is dit 
project succesvol gestart met nog veel plan-
nen, die alleen met wat extra steun gereali-
seerd kunnen worden. De opvang staat in de 
wijk, dichtbij de straat waar zuster Clementi-
na woonde. Jos Wouters van ome Harrie, een 
neef van zuster Clementina, is één van de ini-
tiatiefnemers van dit mooie project. De nieu-
we ruimte van deze buitenschoolse opvang is 
nu in gebruik en draagt de naam van Zuster 
Clementina.

Het missiewerk kan ook worden ondersteund 
door een gift over te maken op Rabobanknr.: 
NL33 RABO0126298602 t.n.v. Stichting Vrien-
den van Brazilië, met vermelding van zuster 
Clementina Wouters. De rekening wordt bij-
gehouden door Wout van Kemenade, Oude 
Kerkstraat 42 in Duizel, tel. 0497-516009. 
Graag tot ziens op 13 en/of 14 augustus! Voor 
meer informatie zie: 

www.vriendenvanbrazilie.nl

JONG & OUD

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

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

www.ambrosius.boerenkamp.com

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding
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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

BLADEL - Wat is een vaste waarde op 
de kermis van Bladel en Netersel? Juist, 
de kraam van Hulp in Nood. Door de op-
brengst van de lotenverkoop krijgen het 
hele jaar door mensen die het nodig heb-
ben, een steuntje in de rug. Een attentie die 
altijd zeer gewaardeerd wordt.

Méér trekkingen
Het is bij het drukken van deze krant nog niet 
duidelijk waar de kermis dit jaar precies zal 
staan. Op het terrein bij de Smagtenbocht of 
op de Markt. Voor de lotenverkoop van Hulp 
in Nood maakt dat niet zo veel uit want die 
gaat toch wel door en dit jaar zijn er meer 
trekkingen dan ooit. Vaker dan voorheen zal 
twee keer een slinger aan het rad worden 
gegeven; één keer voor de troostprijs en na-
tuurlijk voor de hoofdprijs: uitzoeken uit de 
kraam. Schitterende prijzen waarmee je het 
goede doel steunt.

Hoofdprijs op de laatste kermisdag
Er is nóg een verandering dit jaar. Niet meer 
elke dag wordt een fiets verloot maar aan 

het eind van de kermis op dinsdag gaat de 
fiets eruit. Gedurende de hele kermisperiode 
kunnen loten voor de grote loterij gekocht 
worden en maak je automatisch kans op de 
hoofdprijs van dinsdag. Je hoeft niet bij de 
trekking aanwezig te zijn: de uitslag komt op 
de website van Hulp in Nood en in deze krant.
De kraam is elke kermisdag geopend vanaf 
18.00 uur, behalve op zondag dan draait het 
rad vanaf 15.00 uur; je bent van harte welkom 
om een langs te komen en het goede doel te 
steunen.

Aanmelden via website
Sinds kort is de site van Hulp in Nood in de 
lucht en via het contactformulier is het mo-
gelijk om mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken, aan te melden. Ook als je 
vrijwilliger wilt worden om loten te verkopen 
tijdens de kermis van Bladel of Netersel, mag 
dat via het formulier. De lotenverkopers zien 
je graag op Bladel kermis van 27 tot en met 
30 augustus.

www.hulpinnood-bladel-netersel.nl 

Loterij, loterij, wie is er als eerste bij?
Hulp in Nood op Bladel kermis; lees hier over alle veranderingen

Rommelmarkt voor missiewerk 
zuster Clementina Wouters

BERGEIJK - Vrijdag 26 augustus organi-
seert MTC Bergeijk voor alle enthousiaste 
motorrijders weer haar jaarlijkse Nazomer-
avondrit. Deze motortoertocht is ca. 110 km 
lang en gaat dit jaar over de mooie, boch-
tige binnenwegen richting Beek en Donk. 

Daar is iedereen van harte welkom bij Mo-
torkledingpoint voor een bakje koffie met wat 
lekkers. Ook kan deze avond worden geshopt 
met 15% korting op de hele collectie. Inschrij-
ven kan tussen 17.00 en 19.00 uur. Gelukkig 
weer gewoon als vanouds bij ons clubhuis 
Café de Gouden Leeuw, Hof 6 in Bergeijk. Om 
drukte bij de inschrijftafel te voorkomen is het 
ook mogelijk de rit te verkrijgen via voorin-
schrijving. Dit kan door een mail te sturen aan 
mtcbergeijk@chello.nl. 

De kosten voor de rit bedragen € 3,50 per 
motor en kun je overmaken op rekeningnum-
mer NL 91 RBRB 09 17 70 34 64 t.n.v. MTC 
Bergeijk. Vermeld daarbij Nazomeravondrit 
2022, je voor- en achternaam en emailadres. 
Na betaling sturen we je de route in de week 
van 22 augustus via de mail toe. 

De route is alleen verkrijgbaar als GPX-be-
stand. Heb je geen GPS? Zorg dan dat je om 
18.30 uur aanwezig bent. Je kunt dan samen 
met de clubleden van MTC Bergeijk de rit rij-
den. Deelname is geheel op eigen risico. We 
hopen dat het een mooie zomeravond wordt 
en dat we weer heel veel motorrijders mogen 
begroeten. Heb je nog vragen of wil je meer 
informatie? Mail dan naar mtcbergeijk@ 
chello.nl of bel Piet Bierens (06-13639516).

Nazomeravondrit MTC Bergeijk
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HAPERT – De woningprijzen zijn de afgelo-
pen jaren fors gestegen. Hierdoor hebben 
‘wij Nederlanders’ vaak een forse over-
waarde opgebouwd. Maar wat kun je nu 
eigenlijk met die overwaarde doen?

Erik Schippers, hypotheek- en seniorenadvi-
seur bij Lamers & Van de Wijdeven, kan die 
vraag wel beantwoorden: ‘Overwaarde is het 
verschil tussen de waarde van de woning 
en de hypotheek die er wellicht nog op zit. 
De simpelste manier om je overwaarde te 
verzilveren is cashen door de woning te ver-
kopen. Mensen gaan dan soms kleiner wonen 
of huren, zodat ze het geld veilig op de bank 
hebben staan en er vrij over kunnen beschik-
ken. In de praktijk merk ik echter dat oudere 
mensen steeds langer in hun eigen woning 
willen blijven wonen en ons dan vragen hoe 
ze die overwaarde kunnen benutten. De 
woning moet vaak aangepast worden en in 
deze tijd komt ook het begrip verduurzaming 
bij ieder hypotheekgesprek wel ter sprake. 
Het is anno 2022 heel normaal dat dan de be-
staande hypotheek wordt verhoogd en soms 
ook wordt overgesloten naar een andere 
geldverstrekker.’

Consumptieve 
doeleinden

Hypotheekspecialist en financieel planner 
Jan van de Wijdeven licht toe: ‘Veel mensen 
denken dat het opnemen van de overwaar-
de ook weer in de woning moet worden 
geïnvesteerd, maar dat is niet zo. Veel geld-
verstrekkers waar wij mee werken bieden 

ook hypotheken aan voor zogenaamde con-
sumptieve doeleinden. Dat kan een camper 
of een vakantiewoning zijn, een schenking 
aan de kinderen (of kleinkinderen) maar 
ook een bedrag lenen als aanvulling op je 
pensioen. In de praktijk wordt een hypotheek 
vaak nog ‘gewoon’ gebruikt om de woning 
aan te passen of te verduurzamen. Ik had pas 
nog een klant van 82 jaar die zijn hypotheek 
wou verhogen om zonnepanelen te plaatsen 
en elektrisch te kunnen rijden. Puur om 
kosten te besparen.’

Opeethypotheek
Geldverstrekkers beoordelen een hypotheek-
aanvraag op twee punten: de inkomenssitua-
tie en de waarde van de woning. Er zijn echter 
ook geldverstrekkers die alleen maar naar de 
actuele marktwaarde kijken, we hebben het 
dan over de zogenaamde ‘opeethypotheken’. 
Hypotheekspecialist en MT-lid / partner 
Martijn Maas bij Lamers & Van de Wijdeven 
legt uit: ‘Mensen met een klein pensioentje 
kunnen op die manier toch het geld uit de 
stenen halen. Soms is dat in de vorm van een 
krediet, waarbij je geld op kunt nemen en 

de rente bij de schuld wordt bijgeschreven. 
Je hoeft dan per maand dus niks uit je in-
komen te betalen. Een alternatief is dat je 
bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek 
afsluit, waarbij je wel maandelijks een bedrag 
aan rente betaalt. We hebben zelfs een geld-
verstrekker, ASR, waarbij de rente levenslang 
vast staat. Die doet het heel erg goed, vooral 
omdat de maandlast dan niet meer kan wij-
zigen, ook niet als de partner bijvoorbeeld 
overlijdt. Maar iedere situatie is anders en dat 

is ook weer het leuke van ons vak. Bij de ene 
past dit wel en bij de andere juist niet.’

Gewoon even bellen dus met Lamers & Van 
de Wijdeven voor een vrijblijvend en koste-
loos adviesgesprek. 

Oude Provincialeweg 54A Hapert 
Telefoon 0497-684050

www.lamersenvandewijdeven.nl

FINANCIEEL

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

3000m2

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

ZOMER
VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN-50%

-10%

-30%

-40%
-20%

Het hypotheekteam van Lamers & Van de Wijdeven: v.l.n.r Karinda Oosterbos, Martijn Maas, Jan van de Wijdeven, 
Jolanda van Baast en Erik Schippers. Hypotheekadviseur Gerard van Dijsseldonk ontbreekt op de foto. Fotografie: 
Imca van de Weem.

In het kort:
•  Het Hapertse verzekerings- en hypotheekkantoor Lamers & Van de Wijdeven bestaat 

al meer dan 25 jaar.
•  Lamers & Van de Wijdeven wil de lezers van PC55 graag een kijkje in de keuken 

gunnen door regelmatig een artikel over de ontwikkelingen en mogelijkheden uit de 
markt te plaatsen.

•  Het volgende verhaal zal gaan over uw particuliere verzekeringspakket. Een polis 
sluiten is niet moeilijk, het gaat juist om het contact met de klant en het afstemmen 
van de dekkingen op de levensfase.

•  Wilt u een vrijblijvend en kosteloos gesprek met één van de adviseurs, bel dan 0497-
684050 voor het maken van een afspraak.

Steeds meer mensen verzilveren 
de overwaarde van hun woning
Verbouwen, verduurzamen, aanvulling op uw pensioen of 
toch maar een camper aanschaff en?

Tip:
Dit jaar kunt u uw kinderen € 106.671,- 
belastingvrij schenken voor een eigen 
huis. Vanaf 2023 mag dat waarschijnlijk 
niet meer. U kunt dan nog wel kleinere 
bedragen geven zonder schenkbelas-
ting te hoeven betalen.
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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

Zij wil gaan stemmen op de partij die 
het meest aansluit bij haar meningen en  
prioriteiten. Hij vindt dat ze het niet moet 
doen omdat die partij geen schijn van kans 
maakt om te gaan regeren. Een dilemma 
in een familie waarin steeds respect wordt 
getoond voor elkaars mening. Zij beargu-
menteert dat stemmen er nu juist is om 
je mening duidelijk te maken. Zij heeft 
erover nagedacht en vindt dat er in haar 
keuze echt ideeën moeten zitten waarmee 
de wereld weer wat vooruit geholpen zal  
worden. Hij houdt zijn keuze maar beperkt 
tot de partijen die in aanmerking komen 
voor te gaan regeren. Om het in wieler- 
termen te verkondigen: “de vraag is of je 
meegaat in de kopgroep of dat je veilig in 
het peloton wilt zitten. Je stem doet ertoe is 
de leus, maar hoe?

Een nadeel van democratie zoals nu in de 
politiek wordt toegepast is dat principes  
worden gebruikt als ruilmiddel. Als jij met 
mij meegaat om plan A te realiseren dan 
steun ik jouw plan B. Als we dat doen 
dan kunnen we samen gaan regeren en  
spijkeren we ons akkoord helemaal dicht. Ik 
kan me niet voorstellen dat alle betrokken 
bestuurders die zich ondergeschikt maken 

aan een partijbelang met alle onderdelen 
van een akkoord het volstrekt eens zijn. 
Ook hier is de vraag in hoeverre je trouw 
blijft aan je geweten. Je kunt met dit gedrag 
in een situatie komen waarin jouw ideeën 
eigenlijk een echte meerderheid kunnen 
behalen. Als iedere persoon die mag stem-
men dat doet uit eigen overtuiging en niet 
volgens opdracht van zijn partij, zijn er  
andere meerderheden mogelijk. Stel je dat 
eens voor, kom je dan niet veel dichter bij 
een situatie dat veel meer gekeken wordt 
wat er in de nabije toekomst van belang is 
voor de burgers. Dat er echt onderscheid 
wordt gemaakt tussen wat moet, wat leuk 
is en wat van belang is om mee te scoren. 

Iedereen heeft principes. Daarop wil je je 
leven inrichten. Maar er is een prioriteits-
volgorde. 

Als je als bestuurder beslissingen moet 
nemen, in hoeverre laat je het eigen  
belang meewegen? Eigen belang, zeker 
als dat in de prioriteitsvolgorde hoog staat 
genoteerd, hoeft helemaal niet het belang 
te zijn van de organisatie die je bestuurt. 
Dat geldt voor de kleinste vereniging tot 
aan de grootste politieke partij en heel 
het bedrijfsleven. Een moderne opvatting  
van besturen is dat de bestuurders aan  
degenen die hij moet sturen, vraagt wat hij 
of zij voor de andere en de organisatie moet 
betekenen. De tijd dat van bovenaf wordt 
bepaald hoe alles geregeld moet zijn zon-
der enige vorm van inspraak, ligt in onze 
westerse maatschappij wel achter ons. 
De mensheid is goed geschoold, kan en 
mag een mening hebben en die ventileren. 
Het moet echter ook duidelijk zijn dat we 
daardoor functioneren in een maatschap-
pij waar velen heel veel weten van weinig 
en weinigen van heel veel. Het is aan de 
besluitvormers om specialistische kennis 
te horen en daarna te besluiten waarbij de 
eigen mening er 'slechts' één is van vele. 

Dick Bos

Trouw aan je 
geweten

column

HOOGELOON - Op 27 en 28 augustus en 
3 en 4 september, tussen 11.00 en 17.00 
uur, is er een groepsexpositie te zien in de 
Breestraat 7 in Hoogeloon.

In Hoogeloon zijn kunstenaars voortdurend 
scheppend bezig om bijzondere kunstwer-
ken te creëren in klei, hout, steen, verf en 
metaal. 

Keramiekwerk van Nathalie Gattoni   
De unieke objecten zijn een samengaan van 
de fascinatie van fauna en flora met de onein-
dige mogelijkheden die klei biedt. Gestookt 
of gerookt, abstract of herkenbaar, glazuur of 
oxides, alles vloeit samen in natuuremoties.

Beeldhouwwerk van Rutger Hangelbroek  
Abstracte en figuratieve beelden geïnspi-
reerd door de natuur of persoonlijke thema’s. 
Soms volstaat de expressie van de tekening 
van de steen zelf. Beelden in marmer, albast, 

dolomiet, travertin of serpentijn. Beweging en 
expressie in steen. 

Schilderijen van Toos Beijsens
Ze schildert met olieverf, veelal in de aard-
kleuren van de kleurencirkel. De composities 
bestaan uit bloemen en voor een merendeel 
uit trekpaarden. Deze hebben het land be-
werkt, totdat de tractor dit werk overnam.

Keramiek en metaal: Toos en Piet Beijsens
Keramiek is het werk van Toos en Piet ver-
fraait de werkstukken met metaal, waardoor 
er unica ontstaan. Voor het vervaardigen van 
de keramiekkunstwerken worden veel ver-
schillende stooktechnieken gebruikt, waar-
door de kleurschakering de vorm versterkt.
Bezig met een hoopje vormeloze klei, komen 
de vormen aarde, water, lucht en vuur onder 
haar handen vandaan. Deze vier levensele-
menten komen samen met de techniek van 
Piet in beweging. Laat je verwonderen....

Groepsexpositie in Hoogeloon

JONG & OUD

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

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

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

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

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

DeGoeiPlak 
open tijdens de 
zomerperiode
Ontmoet andere senioren 

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 opnemen met het collecte-
team, 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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GEZOCHT 
VRIJWILLIGE ENERGIEAMBASSADEURS
De gemeente Reusel-De Mierden is op zoek naar energie-ambassadeurs

Door de stijgende energieprijzen krijgen steeds meer mensen moeite om financieel rond te komen. Een vrijwillige 
energieambassadeur bezoekt mensen die als gevolg van de stijgende energieprijzen moeite hebben met rond- 
komen. De energieambassadeur helpt ze energiezuiniger te wonen en te leven. Door eenvoudige maatregelen kan 
een huishouden al snel 100 tot 130 euro per jaar besparen op elektriciteit en gasverbruik. De energieambassadeurs 
geven gratis advies en tips over hoe je energie kunt besparen; vooral door kleine maatregelen te nemen en je 
gedrag aan te passen.

Ben jij iemand die:
- Die goed kan luisteren.
- Duurzaamheid wil promoten.
- Het leuk vind om je kennis te delen met andere bewoners.
- Samen met inwoners een energie-bespaar-plan op maat wil maken. 

Wij bieden: 
- Een training door KempenEnergie tot energieambassadeur. 
- Deskundige begeleiding.
- Een team van enthousiaste mensen.
- Eigen indeling van tijd die je wil besteden.

Wat ga je doen:
Na de training door KempenEnergie ga je als vrijwillige energieambassadeur op huisbezoek bij inwoners van RDM. 
Je gaat, samen met de bewoners, een energieprofiel van hun woning maken om de goede keuzes te maken hoe 
die te verduurzamen. Aan de hand van een Energie-Profiel-formulier, dat je samen met de bewoners invult, komen 
alle aspecten aan bod die een rol spelen bij het energiegebruik van de woning. Zo leren de bewoners hun huis 
beter kennen en welke maatregelen het meest zinvol zijn en waar ze op moeten letten (bewustwording). Hierbij 
geven de energieambassadeurs adviezen en tips om zuiniger om te gaan met energie. Tenslotte wordt er in samen-
werking met de bewoner een ‘op maat-energiebesparingspakket’ samengesteld en (later) beschikbaar gesteld.  
Dit pakket bestaat uit kleine energiebesparende materialen zoals tochtstrippen, ledverlichting, radiatorfolie, water-
besparende kranen/douchekoppen etc. Eventueel kunnen er afspraken gemaakt worden om deze materialen door 
een klussendienst te laten installeren.

Om klimaatverandering te vertragen, moeten we met z’n allen in actie komen. Wilt u medebewoners van de  
gemeente Reusel-De Mierden helpen iets goed te doen voor het milieu én voor hun portemonnee? Wordt dan  
vrijwillige energieambassadeur….., en/of als je een beetje handig bent, mag je je ook aanmelden om deze materialen  
te installeren bij bewoners die dit zelf niet kunnen.

Je kunt je aanmelden via/bij: 
Henk van Hugten: e-mail henkvanhugten@cordaadwelzijn.nl of via telefoon 06-27364650.

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie op Facebook of op 

www.bibberblues.nl

Backyard Classics 2022
Zondag 4 september

Vind je het lastig om met de computer een 
afspraak te maken bij de gemeente? Om 
online werk te zoeken bij het UWV? Of om 
digitaal huur- en zorgtoeslag aan te vra-
gen? Volg dan de cursus Digisterker bij 
de Bibliotheek. In deze cursus leer je een 
DigiD aanvragen en de weg te vinden op 
de websites van de overheid.

De Belastingdienst, de gemeente en andere 
overheidsinstanties informeren en commu-
niceren steeds meer digitaal via de compu-
ter en minder met brieven. Ook contact en 
aanvragen met de gemeente en overheid 
gaan nu via de computer. 

Cursus Digisterker
Alles online regelen is niet voor iedereen ge-
makkelijk. De Bibliotheek ondersteunt men-
sen hierbij met de gratis cursus Digisterker. 
In vier bijeenkomsten leer je stap voor stap 
hoe je op websites van de landelijke en loka-
le overheden informatie vindt en zelf online 
zaken regelt. Je leert een DigiD aanvragen 
en gebruiken. Verder leer je hoe je inlogt op 
verschillende websites en online formulie-
ren invult, bijvoorbeeld om een paspoort of 
rijbewijs aan te vragen. 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in 
Bibliotheek Bladel. De cursusdata zijn 8, 15, 

22 en 29 september. De cursus wordt ge-
geven door een gecertificeerde docent. Bij 
aanvang krijg je een werkboek, de cursus 
wordt afgesloten met een certificaat. We 
verwachten dat deelnemers op alle cursus-
data aanwezig zijn.

De Bibliotheek biedt deze cursus gratis aan, 
omdat zij het belangrijk vindt dat elke in-
woner zelfstandig belangrijke zaken online 
kan regelen. Deze cursus is bedoeld voor  
iedereen die al kan werken met computers of  
internet.

Andere cursussen en informatiepunten 
bij de Bibliotheek
De Bibliotheek is de plek waar iedereen te-
recht kan voor hulp met taal en digitaal. Er 
is ook een gratis computercursus voor be-
ginners, Klik & Tik. Daarnaast verwijst en 
begeleidt de Bibliotheek je bij vragen over 
de overheid. Bij het Informatiepunt Digita-
le Overheid kun je terecht met vragen over 
bijvoorbeeld belastingen en toeslagen, zorg 
regelen en AOW aanvragen. Het informatie-
punt is altijd geopend tijdens openingstij-
den. 

Doe je mee?
De cursus is gratis voor iedereen, ook als je 
geen lid van de Bibliotheek bent. Inschrij-
ven kan via de agenda op de website van 
Bibliotheek De Kempen. Let op: het aantal 
plaatsen is beperkt! Voor meer informatie of 
hulp bij aanmelden kun je ook terecht in de 
Bibliotheek.

www.bibliotheekdekempen.nl

Gratis cursus Digisterker: 
zelf overheidszaken via de computer regelen
Cursusdata: 8, 15, 22 en 29 september
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Voor mensen met een lang ziekbed is de dood 
een bezoeker die ze van verre zagen naderen. 
Stapje voor stapje kwam het stipje aan de 
horizon dichterbij. Op een dag was de dood 
gearriveerd. Aan het nare idee dat de dood 
onontkoombaar nadert zit ook een positieve 
kant: je kunt je erop voorbereiden. De persoon 
die komt te overlijden en de nabestaanden 
hadden de gelegenheid afscheid te nemen, 
zaken door te spreken en dingen af te sluiten. 

Soms echter overvalt de dood ons als een dief 
in de nacht. Een verkeersongeval, een hartstil-
stand, soms zelfs zoiets triviaals als een val van 
de trap in eigen huis. Niemand zag het aanko-
men, niemand kreeg de kans zich te prepareren. 
Geen mogelijkheid meer om nog één keer tegen 
elkaar lieve woorden te zeggen, omdat je dacht: 
er is nog tijd genoeg. 

Mensen die een dierbare hebben verloren, 
voelen vaak nog jarenlang de behoefte om met 
de overledene te communiceren over ‘schar-
niermomenten’ in het leven: een ander huis, 
een nieuwe baan, de geboorte van een klein-
kind of – wie weet – een nieuwe geliefde. Maar 
communiceren met een overledene, dat gaat 
niet. Of misschien toch wel …

Rouwtherapeut Willemien Jobsen uit Drunen 
merkte dat nabestaanden sinds de pandemie 
meer behoefte hebben aan rituelen en symbo-
len, bijvoorbeeld een brief, een ansichtkaart of 
een foto met een boodschap. Daarom bedacht 
ze ‘hemelpost’: een boodschap aan een dierbare. 
Het werkt als volgt. U schrijft een brief aan uw 
dierbare – een (ansicht)kaart of een foto met 
daarop iets geschreven mag natuurlijk ook. 

Die boodschap deponeert u in de speciale he-
melpostbrievenbus vlak bij onze vogelkijkhut. 
U kunt de brief ook in de vogelkijkhut schrijven; 
er ligt al briefpapier voor u klaar. Als u dat wilt, 
kunt u uw naam vermelden, maar dat hoeft niet. 

En dan? Dan even niets, tot we de 21ste decem-
ber naderen en we onze traditionele midwinter-
viering houden. Dan maken we een groot vuur 
en verbranden we alle hemelpost, ongezien 
en ongelezen. Daarmee gaat uw boodschap 
richting de hemel: hemelpost. Bent u niet zo’n 
schrijver en praat u liever? Dat kan ook, met 
de telefoon van de wind. Die vindt u ook in de 
vogelkijkhut. 

Hemelpost is een manier om op een bepaalde 
manier contact te houden met een overledene 
en helpt om te gaan met verlies. Dat kan het 
verlies van een dierbare zijn, maar ook van 
een thema in uw leven waarvan u afscheid wilt 
nemen. Hemelpost is er voor iedereen. Uw post 
hoeft niet te worden gefrankeerd. Het enige wat 
u hoeft te doen is er even voor te gaan zitten 
en te overdenken wat u wilt delen of loslaten. 
Het is helemaal aan u. 

Hemelpost: 
een boodschap aan uw dierbare

Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter natuurbegraafplaats

COLUMN

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - 7 augustus, aanvang 14 uur 

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand - Natuur-Doe-Dag

Activiteiten

VESSEM - Op donderdag 4 augustus, om 
20.00 uur, speelt organist Aart Bergwerff  

weer een concert in de Lambertuskerk,  
Servatiusstraat 8 in Vessem. Twee jaar ge-
leden speelde hij een Toccata van Bach op 
het Loret orgel en wist daarmee de kerk te 
vullen met klank. 

Onlangs bracht hij samen met Wishful Sin-
ging een nieuwe bewerking uit voor orgel 
en vrouwenstemmen van het Canto Ostinato 
van Simeon Ten Holt, waarvoor zij lovende 
recensies ontvingen. Op het programma 
staan werken van Johann Sebastian Bach en 
Simeon Ten Holt en ook Astor Piazzolla zal 
niet ontbreken.  

Iedereen is van harte welkom bij dit zomer-
avondconcert. Na afloop is er gelegenheid 
om bij te dragen aan de concertkosten of 
door gebruik te maken van de QR-code op 
het programmaboekje. 

Aanmelden kan via behoudlambertuskerk@
gmail.com. De kerkdeur is om 19.30 uur open 
en de aanvang van het concert is om 20.00 uur.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Organist Aart Bergwerff  
speelt in de Lambertuskerk

Wat is AutoMaatje?
Voor de  inwoners van Reusel-De Mierden 
die niet over eigen vervoer beschikken is 
het vaak lastig om vervoer te regelen. Er is 
beperkt aanbod van vervoersvoorzieningen 
zeker voor minder mobiele inwoners. Dit 
heeft tot gevolg dat deze inwoners soms nog 
weinig uit hun huis komen, waardoor ze in 
een isolement kunnen raken. 

ANWB AutoMaatje maakt het makkelijker om 
vervoer te regelen voor de inwoners die niet 
over eigen vervoer beschikken en biedt men-
sen de gelegenheid deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven. Vrijwillige chauff eurs 
vervoeren de minder mobiele plaatsgenoten 
naar een bestemming, bijvoorbeeld naar het 
ziekenhuis, naar de kaartclub of familiebe-
zoek. 

Wanneer start AutoMaatje?
Het plan is om op 1 oktober te starten met 
ANWB AutoMaatje. Gemeente Reusel-De 
Mierden werkt hierbij samen met Cordaad 
Welzijn. Om in oktober van start te kunnen 
gaan zijn we op zoek naar mensen die hier 
een bijdrage aan willen leveren. 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren 
aan ANWB AutoMaatje? Dat kan! We zoeken 
chauff eurs. Doe je graag iets voor een ander 
en heb je de beschikking over een eigen 
auto? Meld je dan aan als vrijwilliger. Je ver-
voert minder mobiele plaatsgenoten met je 
eigen auto. Het is dankbaar en gezellig werk 
en je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je wilt 

rijden. Als een deelnemer een rit aanvraagt, 
dan wordt deze gekoppeld aan een chauff eur. 
De chauff eur wordt hierover gebeld. Als je 
kunt rijden, dan krijg je via de mail de details 
van de rit. Je haalt de deelnemer op het afge-
sproken moment op en brengt deze na afloop 
thuis. Onderweg heb je een praatje en als het 
nodig is, help je je passagier. Bijvoorbeeld 
met het doen van boodschappen of meelo-
pen naar de bestemming.

Je krijgt als vrijwilliger een vergoeding van 
€ 0,30 (nu tijdelijk € 0,35) per kilometer plus 
eventuele parkeerkosten, die de deelnemer 
na afloop van de rit direct aan jou betaalt. Je 
auto is APK-gekeurd en heeft minimaal een 
WA-verzekering met inzittendendekking. Je 
bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. 
Heb je interesse om vrijwilliger te worden 
voor ANWB AutoMaatje in Reusel-De Mier-
den of wil je hier meer over weten? Stuur mij 
een berichtje en ik neem contact met je op: 
henkvanhugten@cordaadwelzijn.nl of bel 
naar 06-27364650.

Matchmaker
Wil je je op een andere manier inzetten voor 
ANWB AutoMaatje Reusel-De Mierden? We 
hebben ook vrijwilligers nodig die de aange-
vraagde ritten plannen. In de uren die jou pas-
sen kun je ondersteunen met het verbinden 
van deelnemers en geschikte vrijwilligers. 

Als matchmaker heb je met mensen te maken 
die je blij mag maken. Tijdens de openings-
uren kunnen deelnemers bellen om een rit 
aan te vragen en gelijk een praatje te maken. 
Je koppelt de aanvraag met hulp van een 
datasysteem aan een chauff eur. Je belt de 
chauff eur en als deze akkoord is, bevestig 
je dit aan de deelnemer. Daarnaast houd je 
contact met vrijwilligers en deelnemers en 
beantwoord je eventuele vragen. 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden 
voor ANWB AutoMaatje Reusel-De Mierden 
of wil je hier meer over weten? Stuur mij een 
berichtje en ik neem graag contact met je op: 
mail naar henkvanhugten@cordaadwelzijn.nl 
of bel 06-27364650.

Start van AutoMaatje 
in de gemeente 
Reusel-De Mierden
Planning: start vanaf 1 oktober
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Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
HAPERT - Rottweiler Werkgroep Hooge-
loon start op zaterdag 10 september weer 
met een puppy- en beginnerscursus voor 
alle rassen. 

Deze cursussen zijn voor honden vanaf 12 
weken die alle inentingen hebben gehad. 
De cursussen bestaat uit vijftien lessen. De 
puppycursus is elke zaterdag om 10.00 uur. 
De beginnerscursus is elke zaterdag om 11.00 
uur. 

Meer informatie over de cursussen is te 
vinden op de website www.nrc-rwh.nl/
cursussen. Hier kunt u, als u wilt deelnemen 
ook inschrijven. Bij onduidelijkheden kunt u 
maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 21.00 

uur bellen voor informatie naar het nummer 
06-30468933.

De kosten bedragen € 125,00. Het lesgeld 
dient betaald te worden bij aanvang van 
de training (gaarne contant gepast geld). 
U wordt vriendelijk verzocht het inentings-
boekje of dierenpaspoort van uw hond mee 
te brengen zodat wij kunnen controleren of 
uw hond is ingeënt.

De cursussen worden gegeven op het terrein 
van de Rottweiler Werkgroep Hoogeloon, 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 31, 5527 JN in Hapert.

www.nrc-rwh.nl

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Het is zover! Nieuwe websites online
Visit Bladel & Visit Reusel-De Mierden 
hebben ieder een totaal vernieuwde 
website! Uiteraard zijn deze geschikt 
voor mobiele telefoon, tablet en 
laptop. Benieuwd? Neem dan zeker 
even een kijkje op www.visitbladel.nl  & 
www.visitreuseldemierden.nl

Een website vol met alle informatie over
recreatie, toerisme en activiteiten van beide 
gemeentes. Zo vind je er waar je kunt eten, 
slapen, wandel-fiets-ruiterroutes, theater-
programma’s, uitjes, cultuur, bezienswaar-
digheden, streekverhalen en een hele be-
langrijke: de agenda. Deze toont activiteiten, 
happenings en events. 

Jullie evenementen mogen er ook op! 
Stuur hiervoor een mail, uiterlijk 2 weken
voor aanvang, met scherpe foto, naar 
info@visitbladel.nl of info@visitreuseldemierden.nl, daarna kunnen wij het plaatsen. 
Het kan zelfs zomaar zijn dat het doorgeplaatst zal worden op www.regioradar.nl, het 
platform waar 21 gemeenten, waaronder wijzelf, rondom Eindhoven, bij aangesloten 
zijn en waar voor de regio aantrekkelijke evenementen getoond worden.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op gebied van recreatie en toerisme 
meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Dit kan via de link onderaan de homepages 
van beide websites. Uiteraard blijven we de websites verbeteren en aanpassen. 
Zo gaan we binnenkort de grens over en zullen de sites ook in het Engels en Duits 
vertaald worden.

Oproep!
Aan het verbeteren van onze website kun jij wellicht ook een bijdrage leveren. Zijn 
er aanvullingen of opmerkingen of heb je bijvoorbeeld goed, afwisselend beeldmate-
riaal van activiteiten (zowel foto's als bewegende beelden) die we mogen gebruiken? 
Neem a.u.b. contact met ons op via petra@visitreuseldemierden.nl

Kortom: 
Visit Bladel en Reusel-De Mierden, 

altijd in beweging!

Een website vol met alle informatie over
recreatie, toerisme en activiteiten van beide 
gemeentes. Zo vind je er waar je kunt eten, 
slapen, wandel-fiets-ruiterroutes, theater-
programma’s, uitjes, cultuur, bezienswaar-
digheden, streekverhalen en een hele be-
langrijke: de agenda. Deze toont activiteiten, 

RIETHOVEN - Ga je mee op zoek naar vleer-
muizen in het Dommeldal? We gaan op pad 
tijdens de nacht van de vleermuis, op za-
terdag 27 augustus, van 20.00 tot 21.30 uur, 
vanuit de Volmolen in Riethoven. Aanmel-
den voor deze bijzondere schemertocht is 
verplicht en kan op: www.nm.nl/agenda. 
Prijs is € 8,75 voor leden van Natuurmonu-
menten en € 12,50 voor niet-leden.

Tegen de schemer worden de vleermuizen 
actief. Ze vliegen dan uit om op jacht te gaan 

naar insecten. Soms kun je ze vlak langs de 
bomen zien scheren en andere obstakels. 
Snel, wendbaar, zonder geluid. Althans zon-
der, voor ons oor, hoorbaar geluid. 

Maar er is een manier om ze toch te horen! Dit 
kan met een speciaal apparaat: de batdetec-
tor. Omdat elke soort andere geluiden maakt, 
kun je met behulp van de batdetector te weten 
komen welke vleermuizen er rondvliegen. 

De gids neemt u mee op een bijzondere 
avondtocht door het Dommeldal om samen 
voorzichtig te speuren naar de aanwezigheid 
van verschillende soorten vleermuizen in het 
Dommeldal. Ga je ook mee?

Zaterdag 27 augustus 
vleermuisexcursie Dommeldal

Grootoorvleermuis

In Hoogeloon kun je plantjes ruilen en als 
je niets te ruilen hebt kun je de plantjes 
meenemen tegen een vrijwillige bijdrage. 
De opbrengst gaat naar een goed doel.

We zijn elke woensdag en donderdag open 
van 10.00 - 19.00 uur en zaterdag van 11.00 
- 19.00 uur. We hebben heel veel mooie bui-
tenplanten, moestuin- en kamerplanten en 

eenjarige planten. Voor het actuele aanbod, 
kijk op Facebook en het nieuwe Instagram 
account (@plantenbieb_hoogeloon)

De Plantenbieb in Hoogeloon is gevestigd 
aan de Heuvelseweg 10. 

Kom gezellig langs!

Plantenbieb Hoogeloon
Ruilen of vrijwillige bijdrage
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Drie duimen omhoog voor een zekere makelaar uit 
Bladel die een belofte aan hun vader uit 1992 gestand 
doet houden. Het is hartverwarmend te ervaren hoe twee 
mensen elkaar kunnen raken en dat die energie op deze 
manier wordt doorgegeven. We koesteren herinneringen 
en maken nieuwe. Van ons drieën een dikke dankjewel 
voor pa en Pieter.

Johan Pijnenburg 

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

Mijn duim staat omlaag voor de Milieustraat Bladel. Op 
woensdag 20 juli heb ik een aanhanger moeten regelen 
om zaken af te voeren. Wat blijkt, aangekomen bij de Mi-
lieustraat was het gesloten. Ik had vooraf de website be-
zocht voor de openingstijden en van 13.00 tot 17.00 uur 
zou het open zijn. Er hing een met de hand geschreven 
A4-tje dat ze ‘s morgens open waren met het warme weer 
en ‘s middags gesloten. Achter de gesloten poort stond 
het personeel van de Milieustraat.... Overigens stonden er 
ook 4 andere mensen in de rij met hetzelfde ‘probleem’!

Fred

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... in 1822 een groep 
rijke Schotten een 

monument wilde bouwen 
voor hun omgekomen 
landgenoten in de 

oorlog met Napoleon? 

Ze besloten het 
Parthenon na te bouwen, 
met dezelfde afmetingen 
als het origineel in 
Athene. In 1829 was 

het geld op en staakte 
men de bouw. 

Tegenwoordig gaat 
het gebouw door 
het leven als 

Scotland’s Disgrace.

www.loesje.nl
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m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

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 (172 kranten)

 • Vessem - omgeving Groenewoud (225 kranten)

 • Hoogeloon - omgeving de Hoef (180 kranten)

 • Hoogeloon - omgeving Ten Eiken (270 kranten)

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. 

in 
samen

werking 
met

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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ui
m

HAPERT - De 
KWF collecte 
vernieuwt! Als 
eerste goed 

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

KWF zoekt collectanten in Hapert
Wil jij in september met een collectebord 
langs de deuren. Het KWF-collecteteam in 
Hapert zoekt vrijwilligers die in de week van 
4 tot en met 10 september willen meedoen 
aan de huis-aan-huis collecte voor KWF Kan-
kerbestrijding. Dit jaar is die voor het eerst 
volledig digitaal. Dat betekent dat je niet met 
de collectebus, maar met het nieuwe collec-
tebord langs de deuren gaat. KWF maakt als 
eerste goed doel in Nederland de overstap 
naar een volledig digitale huis-aan-huis col-
lecte. Het digitale betaalverkeer is tenslotte al 
jaren in opmars. En het is veiliger voor de col-
lectanten, die nu niet meer met contant geld 
over straat hoeven. Om te doneren, scannen 

mensen gewoon de QR-code die op het col-
lectebord staat, en de betaling verloopt ver-
volgens via iDEAL. Eenmalig, veilig en ano-
niem.

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

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

Collectebus KWF wordt collectebord
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Cordaad zoekt Maatje om partner van
84 -jarige man uit Bladel te ontlasten

Mevrouw is 24 uur per dag mantelzorger van 
een NAH patiënt. Ze durft hem niet goed  
alleen te laten. Om haar eens per maand te 
ontlasten zoeken we een vrijwilliger.

Van eind augustus tot 19 september zijn voor 
haar we dringend opzoek naar een (tijdelijke) 
vrijwilliger.

Wil jij dit echtpaar helpen? Mail dan naar  
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

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

MEE zoekt vrijwilligers:

Weekendmaatje
Toon (41) is een eerlijke, behulpzame man uit 
Hapert met een licht verstandelijke beperking. 
Hij woont samen met zijn twee katten. Door-
deweeks is hij druk met zijn vrijwilligerswerk 
als gastheer. Toon zoekt een mannelijke vrij-
williger tussen 35 en 45 jaar om in het week-
end te wandelen of een uitstapje te maken.

Winkelmaatje
Teunis is een 73-jarige avontuurlijke man die 
veel van de wereld heeft gezien. Hij heeft een 
passie voor stoomtreinen en houdt van ( jazz)
muziek. Door 2 herseninfarcten en een hart-
operatie is Teunis slechter ter been en is zijn 
wereld kleiner geworden. Hij zoekt iemand 
waarmee hij een boodschap kan doen of 
shoppen voor een nieuwe garderobe.

Meer info? Roel Struijk: tel. 088-465 35 55 of 
mail linck@meedemeentgroep.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

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.

Markt 32  Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl

HANDIG!
Maak een afspraak 
via onze website en 

facebookpagina!

Tijdens de 
vakantieperiode 
zijn wij geopend.

Kijk voor de 
openingstijden 

op onze website

Repair Café Bladel
Bewaar je kapotte 
apparaat, je te lange 
broek, je te botte mes 
tot dinsdag 20 sep-
tember, want dan kunt 
u weer bij het Repair-
café terecht.

Onze reparateurs genieten ook tot die tijd van 
hun welverdiende vakantie. In augustus is het 
Repaircafé dus gesloten. Heeft u vragen, mail 
dan naar info@kompasbladel.nl

Bestuur St. het Kompas

HAPERT - Hieronder de 
indeling voor seizoen 
2022-2023:
-  Dinsdag 18.30-20.00 uur: 

groep 5 & 6 
-  Woensdag 18.00-19.30 

uur: groep 3 & 4, 19.45-
21.15 uur: groep VO1 &VO2

-  Donderdag 18.45-20.15 uur: groep 7 & 8, 
20.15-21.45 uur: groep VO3 en hoger

- Vrijdag 10.00-11.30 uur: groep 1 & 2

We starten de groepen weer op vanaf maan-
dag 12 september 2022. Heeft u nog vragen, 
mail dan naar bestuurjnhapert@gmail.com.

Jong Nederland 
Hapert 
start weer met 
nieuw seizoen!
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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KEMPEN - Vergaderen, meedenken, stuk-
ken lezen, samenwerken, maar ook ge-
woon belangstelling tonen. Dat zijn de 
taken van de leden van Stichting Huur-
dersraad de Kempen. Deze stichting komt 
op voor de belangen van de huurders van 
WSZ. Leuk werk, leerzaam en belangrijk. 
Voorzitster Mariet Kerbusch weet er alles 
van. Ze is vanaf september 2014 al lid van 
de huurdersraad. 

“Dankbaar werk en je kunt echt iets beteke-
nen voor de huurders van WSZ”, vindt Mariet. 
“Het kost je soms wel wat tijd om de stukken 
van WSZ door te nemen en soms is het ook 
wel lastige materie. Maar dat maakt het juist 
leuk en WSZ ondersteunt ons goed”, geeft 
Mariet aan. “Je mag gratis cursussen volgen 
zodat je je kennis vergroot. Dus naast dat je 
de belangen van je medehuurders behartigt, 
leer je ook nog eens veel.”

Regelmatig vergaderen hoort erbij. Onderling 
met de leden van de huurdersraad, met de 
Raad van Commissarissen en het manage-
mentteam van WSZ, de gemeenten en col-
lega huurdersverenigingen. Mariet: “De één 
vindt het leuk en de ander iets minder. Maar 
overleggen met elkaar is heel goed. Dan kom 
je juist te weten hoe iedereen over een on-
derwerp denkt, kun je discussiëren en uitein-
delijk bereik je samen meer.’” Alle plannen en 
beleidsvoornemens van WSZ, waarbij direct 
belang voor de huurder is, bespreekt WSZ 
met de huurdersraad. Sommige onderwerpen 
komen periodiek terug. Zo is de huurdersraad 
elk jaar nauw betrokken bij de bepaling van 
de huurverhoging en de begroting. Ook het 
onderhoudsbeleid en het verkoopbeleid zijn 
voorbeelden van belangrijke agendapunten. 

Het advies van de huurdersraad neemt WSZ 
serieus. Mariet: “Wij laten onze mening dui-
delijk horen en dragen onze argumenten aan. 
Het is niet dat wij zomaar ‘ja’ zeggen tegen 
alle plannen van WSZ. We hebben een be-
langrijke rol en zeggenschap. Dus WSZ 
moet onze standpunten meewegen bij haar 
beleidsvorming. En dat is fijn en leuk. WSZ 
neemt onze adviezen serieus, je voelt je als 
lid van de huurdersraad gehoord en gewaar-

deerd. WSZ praat mét ons in plaats van over 
ons en dat is heel prettig.”

De huurdersraad is er voor algemeen huur-
dersbelang. Dus niet voor persoonlijke zaken 
met WSZ. “Het komt wel eens voor dat huur-
ders ons benaderen met hun eigen ervaring 
of klacht over WSZ. Daar kan de huurders-
raad niet bij helpen. Daarvoor moet de huur-
der zelf contact opnemen met WSZ. Wij zien 
er op toe dat de kwaliteit van de dienstver-
lening van WSZ op peil blijft en waar nodig 
verbetert in het belang van alle huurders.”  

De huurdersraad zoekt nog versterking, dus 
bent u huurder van een woning van WSZ en 
wilt u zich inzetten voor de belangen van alle 
huurders van WSZ? Stuur dan e-mail naar 
stichtinghuurdersraaddekempen@gmail.com. 
Ook kunt u contact opnemen met Mariet Ker-
busch op 06-47047076. Meer informatie over 
Stichting Huurdersraad de Kempen zie: 

www.huurdersraad-de-kempen.nl

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

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

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

of de comfortabele of de comfortabele 
onderhoudsvrije onderhoudsvrije 

Trek District 1Trek District 1++

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

v.a.€ 2.299,-

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

v.a.€ 2.199,-

Tentoonstelling 
Schoolplaten en 
-wandkaarten

Misschien kent u ze nog van vroeger, de schoolplaten die gebruikt werden ter illus-
tratie bij de verhalen die de juf of meester vroeger vertelde, of de schoolwandkaarten 
waarop landen stonden afgebeeld. 

Bekende namen als Klaas Zeeman en Marinus Koekoek die deze platen tekenden klinken 
nog steeds bekend in de oren. Enkelen waren van huis uit onderwijzers, maar er waren 
ook ware kunstenaars die boekomslagen, striptekeningen, schilderijen en tekeningen 
maakten en daarnaast, als bijverdienste, ook schoolplaten.

Een greep uit de eigen collectie laat alle aspecten van deze schoolplaten en -wandkaarten 
zien. Landkaarten, maar ook natuurplaten, geschiedenisplaten en letterkaarten laten zien 
hoe divers de wereld van de schoolplaten geweest is. 

Daarnaast kunt u ook een bezoek brengen aan ons museum, waardoor u terug in de tijd 
gaat in het Bladelse leven van voor 1950. Zo kunt u een ingericht huis zien, hoe sigaren ge-
maakt werden, wat voor gereedschap een kuiper gebruikte en ook een ingerichte school 
uit de tijd van, jawel, de wandplaten uit de tentoonstelling.

Openingstijden: woensdagen 3, 10 en 31 augustus van 10.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur en 
19.00-21.00 uur, woensdag 24 augustus van 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur en woens-
dag 17 augustus van 19.00-21.00 uur in de Heemkamer van Pladella Villa, Bleijenhoek 57 
in Bladel. 

Entree tentoonstelling gratis. Entree museum € 2,50

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Stichting Huurdersraad de Kempen
Van en voor de huurders van WSZ

KEMPENLAND

Markt 4, Hapert
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel en HAS Hogeschool ’s-Hertogenbosch 
werken nu een paar jaar samen zodat studenten in de 
gemeente Bladel stages en onderzoeken uit kunnen 
voeren. In ruil daarvoor wordt waardevolle kennis 
geleverd over onder andere onze natuurgebieden. 
Ook dit jaar is er weer een succesvol onderzoek 
afgerond door een groepje HAS afstudeerders. Laura 
Hettema, Ruben Maes en Dorus Smits hebben gewerkt 
aan een herstelstrategie voor een gezonde bodem in de 
Kroonvensche Heide. Dit is een natuurgebied vlakbij 
Bladel waar de voedselarme, droge zandgrond van 
steeds minder kwaliteit wordt door verdroging, 
verzuring en vermesting. 

De studenten hebben onderzocht hoe het nu met de 
bodem gesteld is. Op de onderzoeklocaties viel op dat 
het al slecht gesteld is met de verzuring en het 
bodemleven in de zandgronden. Gelukkig constateerden 
ze ook dat de gemeente al goed bezig is met 
maatregelen om de bodem weer te herstellen. Ze zijn 
namelijk een paar jaar geleden begonnen met het 
strooien van steenmeel en het planten van bomen die 
goed zijn voor bodemherstel. Er zal nog een onderzoek 
volgen of maatregelen op het gebied van water en 
tegengaan van droogte helpen om de bodem verder te 
herstellen. 

Eerlijk over je ID, 
daar kom je verder mee!
Vals ID? Geen goed idee! Een ID (uit)lenen of vervalsen 
lijkt misschien onschuldig, maar wist je dat je daardoor 
twee jaar je paspoort kwijt kunt raken of een geldboete 
kunt krijgen? Met het (uit)lenen of vervalsen van je ID 
pleeg je namelijk identiteitsfraude. Een reisje buiten 
Europa zit er zonder paspoort niet meer in, en naar je 
spaargeld kun je fluiten!

Studenten brengen de bosbodem in kaart

Festival pakken? Doe die 
doppen in je oren!

Ieder jaar lopen 20.000 jongeren gehoorschade op. 
De meeste jongeren lopen gehoorschade op door 
het luisteren van harde muziek. Een piep of ruis in 
je oren is heel vervelend en kan blijvend zijn. Met de 
juiste maatregelen is gehoorschade te voorkomen. 
Ga jij naar een festival de komende periode? Ga 
goed voorbereid op pad met deze tips: 
•  Draag goede oordoppen als je uitgaat en bij 

popconcerten en muziekfestivals. Zorg voor 
oordoppen met een muziekfilter en een minimale 
beschermingswaarde van SNR 15. Schuimdoppen 
worden afgeraden. Deze worden vaak niet goed 
ingedaan en geven dan een vals gevoel van 
veiligheid. Bovendien vervormen ze de muziek en 
kun je hiermee lastig een gesprek voeren.

• Sta niet te dicht bij de geluidsboxen. 
• Roep niet in iemands oor. 
•  Las geluidspauzes in voor je oor. Na een 

muziekfestival of een avondje stappen hebben je 
oren echt tijd nodig om te herstellen. 

•  Download een app (bijvoorbeeld Safe Noise) om 
zelf het geluidsniveau in de gaten te houden. 

•  Beperk ook het volume van de muziekspeler, tv of 
radio en gebruik een volumebegrenzer.

Oordoppen verkrijgbaar in het gemeentehuis
Kijk voor meer informatie op www.ilovemyears.nl 
of www.hoorstichting.nl. In het gemeentehuis 
in Bladel staat een oordoppenautomaat. Tijdens 
openingstijden kun je hier voor € 2,- oordoppen 
met muziekfilter verkrijgen.

Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van het Klant Contact 
Centrum (KCC) van het gemeentehuis gewijzigd. Van 25 juli tot en met 
2 september is er geen avondopenstelling op woensdag. In deze periode 
is het KCC op woensdagen geopend tot 16.00 uur. Van 8 augustus tot en 
met 26 augustus geldt dit ook op maandag. Het gemeentehuis is tijdens 
de vakantieperiode geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Wijziging openingstijden gemeentehuis
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Tijdelijke openstelling van 
de Berschotten
Gemeente Reusel-De Mierden gaat werkzaamheden 
uitvoeren aan de Hallenstraat. Er wordt een nieuw 
riool aangelegd, de weg wordt breder gemaakt en 
opnieuw geasfalteerd. Om deze werkzaamheden 
uit te kunnen voeren, is de Hallenstraat/Kleine 
Hoeven vanaf 22 augustus 2022 ongeveer veertien 
weken gesloten voor al het verkeer.

Dit betekent dat het verkeer tijdens deze periode 
bedrijventerrein De Sleutel alleen kan verlaten via de 
Raambrug. Bij een eerdere afsluiting van de 
Hallenstraat is gebleken dat dit rond de avondspits 
zorgt voor grote drukte en files bij het verlaten van 
het bedrijventerrein. 

De werkzaamheden aan de Hallenstraat/Kleine 
Hoeven worden in fases uitgevoerd, zodat de weg 
zo kort mogelijk afgesloten hoeft te worden. De 
werkzaamheden zijn bedoeld om van deze weg een 
tweede route te maken waarlangs mensen De 
Sleutel kunnen betreden of verlaten. Er zijn helaas 
geen andere mogelijkheden dan de weg veertien 
weken afsluiten voor al het verkeer. 

Openstellen Berschotten
Om ervoor te zorgen dat het verkeer gespreid 
wordt, is vanaf 22 augustus tijdens de avondspits 
de Berschotten tijdelijk open voor autoverkeer. Het 
verkeer kan op weekdagen het bedrijventerrein dan 
ook verlaten via de Berschotten. De weg wordt van 
maandag tot en met vrijdag opengesteld van 
15:00 uur tot 18:00 uur. Het verkeer kan via de 
route Berschotten – Egyptischedijk – Bredasebaan 
het bedrijventerrein verlaten. De openstelling geldt 
alleen voor autoverkeer. Vrachtverkeer kan het 
bedrijventerrein verlaten via de Raambrug. De 
verwachting is dat de Berschotten in de week van 
21 november 2022 weer gesloten wordt.
Om het verkeer in goede banen te leiden, is er 
tijdens de openstelling een verkeersregelaar 
aanwezig. Bedrijven op bedrijventerrein De Sleutel 
zijn geïnformeerd over de situatie. 

Sportpark De Smagtenbocht bereikbaar
De Bossingel is in deze periode alleen toegankelijk 
voor fietsers en voor 
plaatselijk verkeer. 
Sporters kunnen via 
de Bossingel het 
Sportpark nog steeds 
bereiken.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders
Openbare besluiten uit vergadering burgemeester Openbare besluiten uit vergadering burgemeester Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 12 juli 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Beslissing op bezwaar betreffende de 
weigering omgevingsvergunning in Netersel
Niet ontvankelijk verklaard. Niet overgaan tot 
vergoeding proceskosten.

Koopstromenonderzoek gemeente Bladel
Voor kennisgeving aangenomen.

Aanstelling L.J.M. (Ben) van Roosmalen als 
assistent vrijwillige molenaar
Aangesteld als assistent vrijwillige molenaar 
rijksmonument graanmolen Hapert.

Voor sommige jongeren kan de zomervakantie een 
lastige periode zijn. Voel jij je vaak alleen? Terwijl je 
graag leuke dingen wil doen met leeftijdsgenoten? Join 
Us is er voor jongeren die zich alleen voelen en daar 
verandering in wil brengen. Tijdens de bijeenkomsten 
ontmoet je andere jongeren en zijn er ervaren 
begeleiders aanwezig die helpen met het maken van 
nieuwe vrienden. Ook tijdens de zomervakantie zijn we 
er! 

Socialer en zelfverzekerder
In de Kempen zijn vier groepen gestart: twee voor 
jongeren tussen 12 en 18 jaar en twee voor jongeren 
tussen 18 en 25 jaar. Iedere twee weken ontmoeten zij 
elkaar. Ze kiezen en organiseren zelf allerlei activiteiten, 
zoals gamen, films kijken, spelletjes doen of een uitje. 
Er zijn ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren 

helpen met het verbeteren van sociale vaardigheden en 
het versterken van hun zelfbeeld. De bijeenkomsten zijn 
in Bladel en in Bergeijk. Jongeren kiezen zelf waar ze 
aansluiten. 

Kom erbij: Join Us!
Ben je nieuwsgierig naar Join Us? Alle jongeren zijn van 
harte welkom! Meld je gratis aan via 
www.join-us.nu. Daar vind je ook meer informatie en 
ervaringsverhalen. Op www.join-us.nu/join-us-kempen 
lees je de informatie over de groepen in de Kempen. 

Join Us komt voort uit #Kempenbranie; welbevinden 
van jongeren is een van de speerpunten om ervoor te 
zorgen dat jongeren gezond en kansrijk kunnen 
opgroeien.  

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

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

overkapping bij de voordeur;
•       Industrieweg 5, plaatsen van een overkapping;
•       Mastbos 17 en 17A, bouwen van een carport.

Casteren
•       Hemelrijken ter hoogte van nummer 9 en 11, 

kappen van twee bomen.

Hapert
•       Industrieweg 25, uitbreiden van een 

garagebedrijf;
•       Castersedijk 16A, tijdelijk afwijken 

bestemmingsplan voor het tijdelijk gebruik van het 
perceel voor opslag en bedrijvigheid in 
milieucategorie 1 en 2;

•       De Pan 9, afwijken van het bestemmingsplan voor 
het realiseren van een minicamping en B&B.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstr 16, tijdelijk plaatsen van 

vier units voor het huisvesten van vluchtelingen;
•       Fons van der Heijdenstraat ongenummerd, 

bouwen van een houtskeletbouw woning; 
•       De Hoeve 16, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit.

Melding apv/bijzondere wet

Gemeente Bladel
•       tijdelijk plaatsen van bus “de Mobiele Spot” na 

18.00 uur en in de weekenden.

Bladel
•       Bossingel 3, organiseren van het Totaalfestival van 

26 tot en met 31 juli 2022;
•       Hoek Nachtegaal Roodborstje, tijdelijk plaatsen 

van een bouwcontainer en bouwmaterialen.

Casteren
•       Wagenbroeken 5, organiseren van 

kindervakantiewerk Casteren van 29 augustus t/m 
2 september 2022 (t/m 2026).

Melding

Hapert
•       Diamantweg ongenummerd, starten van een 

metaalbewerkingsbedrijf;
•       Diamantweg 24, starten van een 

transportgerelateerd bedrijf.

Alcoholvergunning
Hapert
•       Oude Provincialeweg 21, uitoefenen van een 

paracommercieel horecabedrijf.
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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

Exploitatievergunning

Hapert
•       Oude Provincialeweg 21, exploiteren van een 

horecabedrijf.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Troprijt 10, Bladel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
“Troprijt 10, Bladel” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het 
juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande 

vergunde bebouwing en het bieden van extra ruimte 
voor toekomstige ontwikkelingen binnen de grenzen 
van het bestaande terrein. Het is gelegen op Troprijt 
10, 10a en 11, 5531 NA Bladel. Het bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 29 juli 2022 tot en met 8 september 
2022 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in 
het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 

bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. 
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op 
welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking 
heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met de heer T. Verdonk van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Piet Hakkens  T 06 415 688 37 Hennie van Schaijk  T 0497 551 777 Jos Beerens  T 06 145 338 79 Rob Luijten  T 0497 844 588
De Hint & Eyckelbergh (Gielen druk print webmedia) PC55

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

De Hint - Eyckelbergh - PC55

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE  KEMPEN?
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Mark t 4  •   Haper t
Tele foon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

REUSEL - Muzikale parels van weerszijde 
van de landsgrens. Dat is waar bezoekers 
van het tuinconcert van De Wekker op 7 au-
gustus op getrakteerd worden. Deze vier-
de editie van de zomercyclus ‘De Wekker 
rinkelt voor....’ brengt een dubbelconcert 
met optredens van zangeres-gitarist Rosa 
Spruit en bluesband Highway to the Blues. 

De zangeres groeide op in Luyksgestel en de 
bandleden hebben hun wortels net aan de 
andere kant van de grens, in het Belgische 
Arendonk. Beide verschillen in muzikale stijl, 
maar van beide is de muziek even indringend. 
Muziek die het hart raakt, een genot om naar 
te luisteren.

Rosa Spruit
Als jong kind komt Rosa Spruit (22) vanuit 
Utrecht, samen met haar ouders en haar twee 
broers, in Luyksgestel wonen. In het uiterste 
buitengebied op slechts een paar meter van 
de Belgische grens. Ze maakte kennis met de 
Kempische taal en cultuur, een wereld waar-
in ze zich thuis voelt en die haar inspireert. 
Na de middelbare school (Rythovius, Eersel) 
gaat Rosa vanwege haar studie in Maastricht 
wonen. Ook in deze stedelijke omgeving treft 
ze elementen aan die haar boeien. Met deze 
gegevens is het alleszins verklaarbaar waarom 
de muzikante haar eerste CD, die binnenkort 
gaat verschijnen. De titel ‘Tussen Stad en Plat-
teland’. De CD bevat tal van mooie dialectnum-
mers die Spruit in het Nederlands zingt en die 
zij mixt met songs van andere muzikanten (o.a. 
JW Roy, Daniel Lohues en Jeroen van Mer-
wijk), evenals met haar eigen repertoire. Lichte 
country waarin de melancholie doorklinkt. Alle 
nummers haast timide gezongen, maar wel 
met een kraakheldere stem en warm begeleid 
met een akoestische gitaar. Meeslepend.

Highway to the Blues
Muzikanten met ervaring, onder meer in de 
formatie Full House. Ze kennen alle muzikale 
wegen binnen de blues, ook de snelweg. Zo 
lukt het de vijfkoppige band uit Arendonk om 
de luisteraar mee te nemen naar de blues in 

al zijn verschijningsvormen. De band bestaat 
uit Jakke Jacobs (bassist), Ben Versweyveld 
(zanger), Eric Mertens (drums), Marc Jansen 
(toetsen) en Kobe Schroeven (gitaar). Samen 
zetten ze een optreden neer dat getuigt van 
grote muzikale bevlogenheid en dat boven-
dien eerbied voor het blues-genre laat zien. De 
melancholie die dit genre van oorsprong ken-
merkt is voor de luisteraar herkenbaar aanwe-
zig. Doorleefd. En dat hoeft niet te verbazen, 
want voor de band geldt, zoals in een van haar 
nummers te horen is: The blues is my religion.  

Praktisch
Het dubbelconcert van Rosa Spruit en  
Highway to the Blues vindt plaats op zondag 
7 augustus, vanaf 15.00 uur, in de tuin van 
zaal-restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 
97 in Reusel. Bij slecht weer verhuist het op-
treden naar de ernaast gelegen feestzaal. De 
toegang is gratis.  

Op 4 september wordt de concertserie ‘De 
Wekker rinkelt voor....’ afgesloten met een op-
treden van het duo Bruno Deneckere en Nils 
De Caster. Twee Vlamingen van de perfecte 
muzikale chemie.

Tuinconcert bij De Wekker
Optredens van Rosa Spruit en Highway to the Blues

Foto: Anne Vermeulen

EERSEL - Voor deze zomer staat de laatste  
muziekmiddag voor de deur. De vorige 2 
zomermiddagen, de eerste met thema zes-
tiger jaren met muziek en modeshow van 
kleding uit die jaren en de tweede mid-
dag met als thema Vlaamse middag volop 
sfeermuziek en Vlaamse volksmuziek, 
waren een groot succes.

Op zondagmiddag 14 augustus, tevens de 
laatste zomermiddag van dit jaar, is het 
thema ‘Een zomerse familie en vrienden mu-
ziekmiddag’. Dit wordt een middag met een 
brede invulling. Met andere woorden: voor 
iedereen wat wils.... 

Deze middag wordt de live muziek verzorgd 
door de band Wasserij Steensel. De band be-
staat al 25 jaar en wordt gevormd door Steen-
selse muzikanten Piet Hakkens, Albert van 
Boekel en Theo van Dooren. Verder is er een 
beugeltoernooi op de oude beugelbaan in de 
museumtuin. Iedereen kan meedoen voor de 
titel Beugelaar Kempenmuseum 2022. Het 

toernooi staat onder leiding van Jo van Hoof, 
bekend beugelaar bij beugelclub Den Heuvel 
in Hoogeloon. Tot begin vorige eeuw lag er bij 
veel café ’s een beugelbaan. Beugelen werd 
reeds in de middeleeuwen als sport bedre-
ven. Tegenwoordig kan men her en der nog 
beugelen, zo ook in de museumtuin. 

Ook voor de kinderen zijn er activiteiten.  
In de boomgaard van het museum kunnen 
de kinderen oude spelen beoefenen en de 
museum kookclub zal weer zorgdragen voor 
de inwendige mens. Het wordt een echte fa-
milie- en vriendenmiddag volop muziek, ge-
zelligheid, spelen en heerlijke hapjes met een 
drankje.

Datum en tijd: zondag 14 augustus van 13.00 
uur tot 17.00 uur. Locatie: Kempenmuseum, 
Kapelweg 2 in Eersel. Entree: € 3,00. Voor het 
deelnemen aan de beugelwedstrijd kan men 
vooraf bellen met het museum of een mail 
sturen, met naam en telefoonnummer, naar 
0497-515649 of info@kempenmuseum.nl.

Zomerse familie- en 
vriendenmuziekmiddag 
in de Kempenmuseum
Zondag 14 augustus vanaf 13.00 uur

MUZIKAAL

BLADEL - Op zondag 21 augustus wordt 
voor de Protestantse Kerk in Bladel een 
muzikale feestje. Dan is er een viering 
‘Popmuziek & Bijbel’. Thema is: Kinderen.

Ouders en hun kinderen. Ze houden elkaar 
vast, ze laten elkaar los. Het is een thema 
waarover vaak is geschreven en gezongen. 
Raccoon zingt over de vader die houdt van 
‘tijd verliezen’ met zijn zoontje. ‘Dus blijf maar 
even wakker nou...’ Of neem Jaap Reesema 
met zijn veelzeggende songtitel ‘Mijn kleine 
presidentje’ of de Amerikaan John Mayer met 
zijn ‘In the blood’.

Of je dertiger, veertiger of vijftiger bent: je 
hebt vaak te maken met opgroeiende kinde-
ren of met de zorgvraag vanuit ouders. Het 
wordt een persoonlijke dienst, gezien vanuit 
de voorganger als ook vanuit de uitvoeren-
den, want ze zijn allemaal zoon én vader....

Ds. Matthijs de Vries, de nieuwe voorgan-
ger in het Bladelse Witte Kerkje, ziet hoe 
vele songs beschrijven hoe ouders en kin-
deren zich ontwikkelen. Zijn eigen kinderen 

zijn pubers en hij wil de verwondering delen 
over hoe ze vanaf hun geboorte al een eigen 
persoonlijkheid hebben en straks als zelf-
standige mensen hun eigen weg zullen gaan. 
Afwisselend samen én los van elkaar. Mooi, 
vaak ontroerend, soms ook heftig. De Bijbel 
kent talloze metaforen over die relatie. 

Matthijs verheugd zich op de viering en de 
gemeenschap van het Witte Kerkje is blij dat 
de muzikale viering, die ontstaan zijn in de 
tijd van ds. Vijko Top, weer voortgezet gaan 
worden. O.a. met het nummer ‘Daughters’ 
van John Mayer. 

Wanneer : zondag 21 augustus, 10.00 uur.
Waar: Witte Kerkje aan de Van Dissellaan 3 
in Bladel. Wie doen mee: Peter Bons (zang), 
Arno van Oerle (gitaar, zang) en Tom Brou-
wer (toetsen, zang). Wellicht ten overvloede: 
toegang is gratis. Na afloop wordt er koffie en 
thee geschonken en is er gelegenheid om na 
te praten. Zorg dat je erbij bent! 

De volgende ‘Popmuziek en Bijbel’ thema-
dienst vindt plaats op 23 oktober!

‘Popmuziek & Bijbel’ 
Viering in het Witte Kerkje
Zondag 21 augustus
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Zondag 18 september 2022
Sportpark den Hoek Reusel

M e e r  i n f o :  w w w . a v r 6 9 . n l

D e e l n a m e  =  G r a t i s !
C l i n i c s ,  l i v e  m u z i e k

e n  g e z e l l i g h e i d

Athletic Champs (Hurkhoog - Vortexwerpen - Stoten - 
Hordelopen - Meters maken) deelname van 4 tot 13 jaar

AVR’69 clinics (Hoogspringen - Mountainbiken - Hink 
stap sprong - Bootcamp - Para-atletiek -  Skeeleren - 
Sprint -  Speerwerpen - Polsstokhoogspringen)
Deelname vanaf 11 jaar t/m 99 jaar

Opening 
atletiek-

baan 
AVR’69

O n t d e k  d e  
a t l e t i e k s p o r t ,  

b a a n m o g e l i j k h e d e n  
e n  A V R ’ 6 9

    Wandeltocht 5-10km
Athletic Champs
 Atletiek Clinics

Officiële opening

5KM loop
Live muziek van Nitro

Informatiestands

D o e  g r a t i s  m e e  a a n  
l e u k e  c l i n c i s ! 09:00u   

v.a. 12:30u

v.a. 13:30u

14:00u 

16:00u
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ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

DINSDAG 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

WOENSDAG 3 AUGUSTUS
WOENSDAG 17 AUGUSTUS

KINDERMIDDAG 
'TORENHOOG'
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.30-16.30 uur.
Entree: € 3,00. Kom jij ook gezellig knutselen? 
Er wordt ook gezorgd voor drankjes, koekjes
en een gratis ijsje!

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- & 
KERMISPRINSSCHIETEN 
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.

ZATERDAG 3 T/M 
DINSDAG 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 SEPTEMBER
VRIJDAG 23 SEPTEMBER 
ZATERDAG 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.

ZONDAG 25 SEPTEMBER

STREETRACE VESSEM
Locatie: centrum van Vessem. Tijd: 10.00 uur.
Gratis entree. Streetrace voor kids, funklasse
en wedstrijdklasse.

ZA. 1 T/M MA. 3 OKTOBER

KERMIS HULSEL
Locatie: centrum Hulsel.

ZA. 1 T/M DI. 4 OKTOBER

KERMIS VESSEM
Locatie: centrum Vessem.

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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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 6

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#1

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

1 3 5 1
8 2 5 3

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

9 3 9 9 6 4
6 7

8 7
4 1

4 3
6 7

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

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

3 2 5 8
8 8 5 9

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 30

Finality is death. Perfection is finality. N
othing is perfect. There are

lum
ps in it.

-- Jam
es Stephens

3 6 9
1 5 7
6 2

1 6 8
7 1

2 5 4
9 4

7 3 5
6 5 1

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Boerenleven 
 

   A 2 1  3   10        
B   3 2  1 4   5   5   6 5 
C 4   1 3     4 7       
       D    1 5 8   12  
   E 10 7     2  1      
 F 5  13  12 1   11 5 8   3 13  
      G    7  10  5    
   H 9   1  1  2  13     
 I 14   3  2    3 13      
 J 13 1  4  6   5 3       
K 12  5 13  10    6 7  6  5   
L 2 3    1 4   1 12  1     
     M 14 6   10   2 2  1  
 N   11 5  1  1 7   2  1   
O 14  4  3  2  5 1  2   1   
      P   1 7 11  6     
 Q 9   11  9  1 5  5   1 5  
R  7  1 2    3         

 
 

A - Zo’n voertuig helpt de boer vooruit (9)
B - Deze kweek moet consumenten zoet houden (17)
C - Klinkt als een kleurrijke vrouwenvereniging (13)
D - Illegale graanoogst (5,4)
E - Hier wil je als gelovige boer begraven worden (9)
F - Doen boeren met een discutabele bedrijfsvoering (10,6)
G - Aan deze opbrengst van de collecte in de kerkdienst
  heeft de boer niet zoveel (8)
H - Ploegen (11)
I - Als de boer dit doet zal hij angst en 
  verwarring oogsten (6,6)
J - De (financiële) druk op boerengronden (12)

K - Een paard zijn vrijheid teruggeven (2,7,8)
L - Worden hier spruiten geteeld? (14)
M - Met die teamgenoot trek je (naar) voren (11)
N - Na de opkomst van de mais is dit graan er qua 
  positie niet op vooruit gegaan (16)
O - Met zo’n tractor steelt de boer de show (15)
P - Laatste houvast van boeren (8)
Q - Alles wat de graanleverancier te bieden 
  heeft (3,5,3,4)
R - Moet de boer hebben om goed te 
  kunnen ploegen (10)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Annet van den Broek
      uit Duizel

met de oplossing: ‘De overtreff ende trap’

Annet heeft een 20 (consumptie)bonnen gewonnen voor het

Totaalfestival  Bladel

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

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

Cryptofilippine
Boerenleven

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 30

There is m
any a good m

an to be found under a shabby hat.

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

7 2 6
7 4 6

9 4 3
8 6 3 2
7 4 9

3 2 8 6 1

Ill
us

ie

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

De vlag van Canada is een rode vlag met een wit vierkant in het midden, met daarin, wanneer 
je je op het rode deel richt, een rood gestileerd esdoornblad met elf punten. Maar wanneer je 
je concentreert op het witte gedeelte, en dan met name bovenin de top van het rode deel, dan 
zie je 2 hoofden (schuin) die tegen elkaar aan komen. Ze hebben scherpe neuzen en monden 
en het ziet er naar uit dat ze tegen elkaar schreeuwen. Ze staan bekend als Jack en Jacques die 
bekvechten over het item of Canada Engels- of Frans-talig zou moeten zijn. Bewust of onbewust?
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Zomerkoning Taart

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 200 gr chocolatechips cookies
o 75 gr echte boter
o 250 gr mascarpone
o 125 ml crème fraîche
o 2 el citroensap
o 2 zakjes vanille suiker
o 500 gr aardbeien

o Taartvorm van 20 cm

Vermaal de chocolade koekjes zo fijn
als jij lekker vindt, wat grover kan
ook. Smelt de boter en vermeng met
de koekkruimels. Druk dit in de
taartvorm en laat dit hard worden in
de koelkast.

Roer ondertussen de mascarpone los
met de suiker en het citroensap en
roer er daarna de crème fraîche bij.
Meng goed onder elkaar en smeer dit
op de koekbodem.

Laat dit ook weer opstijven in de
koelkast en maak ondertussen de
aardbeien schoon. Snijd ze in plakjes
of doormidden wanneer het kleintjes
zijn.

Leg de plakjes vanuit het midden
dak-pansgewijs van binnen naar
buiten. Bestrooi met poedersuiker en
wat muntblaadjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 8 personen Voorbereiding: 40 min Klaar in:  60 min

Een paar weken geleden was ik gevraagd 
om een activiteit van een buurtvereniging te 
jureren. Het ging hier om een taart bakwed-
strijd maar, met 35° C op de meter, hadden 
veel deelnemers heel begrijpelijk toch voor 
no-bake taart gekozen. Eigenlijk waren ze 
gewoon allemaal lekker maar deze met een 
frisse smaak van citroen en crème fraîche 
smaakte op dat moment het lekkerst.

Omdat de dame in kwestie zo vriendelijk was het recept met mij te delen heb ik deze thuis 
nog een keer nagemaakt en er samen met mijn collega’s van Cooking Adventure heerlijk van 
gesmuld. Annet en Lieke, bedankt voor dit TOPPERTJE!!

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

VAN 8 TOT 27 AUGUSTUS

BLADEL - Traditiegetrouw wordt zaterdag 
vóór de kermis van Bladel het kruisboog-
schieten gehouden met als inzet de titel 
van Kermisprinses en Kermisprins. Alle 
vrouwen en mannen  vanaf 16 jaar, die geen 
lid zijn van de Guld en in kerndorp Bladel 
wonen, kunnen  op zaterdag 27 augustus 
daaraan meedoen.   

Je hoeft je vooraf niet in te schrijven. De strijd 
begint om 13.30 uur op het schietterrein 
Schuttersoord van het Sint-Jorisgilde aan de 
Leemskuilen in Bladel. 

Om je kansen te vergroten kun je op woens-
dagavond 24 augustus vooraf deelnemen aan 
een gratis schietclinic voor de kruisboog. Die 
clinic is van 19.00 tot 20.00 uur op het schiet-
terrein. Onder deskundige begeleiding leer 
je de fijne kneepjes kennen en verhoog je je 
kansen om als Kermisprinses/kermisprins 
2022 het laatste stukje van de veelkleurige 
vogel omlaag te halen. Een uitdaging ook 
voor elke vriendenclub! 

De winnaars van vorig jaar zullen het eer-
ste schot lossen, waarna de echte strijd kan 
beginnen. Een feestelijker begin van Bladel 
kermis is niet denkbaar!

Kermisprinses- 
en Kermis-
prinsschieten 
Sint-Jorisgilde 
Bladel
Gratis clinic kruisboogschieten

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Fijne zomervakantie!

 

Tijdens de vakantie hebben wij op vrijdagavond 

12, 19 en 26 aug. geen koopavond.

OM DE HOEK

Project 
Stadstraat 013

TILBURG-BLADEL - ‘Wat als de muren 
konden praten, wat zouden ze mij dan 
vertellen?’ Dat is het uitgangpunt van 
het project Stadstraat 013 van Ver-
beelder en Storyteller Pia van den 
Berg. 

Toen ze in de Stadstraat in de gemeente 
Tilburg kwam wonen was ze benieuwd 
naar de geschiedenis van haar eigen 
huisje. Dit groeide echter snel uit naar 
meer verhalen over het straatje met 
slechts 21 huizen, dat voor 1900 de Fran-
sestraat heette. 

Ze besloot om op zoek te gaan naar het 
verhaal van de Stadstraat tussen 1900 
en 1950, de bewoners en de schoonheid 
van het alledaagse leven van toen. 

Gezocht: nabestaanden van 
Maria Zeebregts-Damen
Haar zoektocht brengt haar ook naar 
Bladel. Ze zoekt bijvoorbeeld nabestaan-
den van Maria Zeebregts-Damen (1897 
Hilvarenbeek - 1993 Bladel). Maria had 
drie zonen, twee daarvan keerde niet 
terug uit WO II. Toentertijd woonden ze 
in Tilburg. Maria overleed op zeer hoge 
leeftijd in 1993 in Bladel. In mijn zoek-
tocht naar de verhalen van mijn straat 
zoek ik oud-bewoners, waaronder Maria 
Zeebregts-Damen. Zijn er nabestaan-
den die dit familieverhaal herkennen?
Of de naam van zoon Gust Zeebregts 
herkennen? 

Alle informatie om ook dit gezin een 
gezicht te geven is welkom. Neem dan 
contact op met Pia van den Berg via 
info@stadstraat013.nl
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EERSEL - Op zondag 11 september orga-
niseert atletiekvereniging DES voor de 5e 
keer de MCB Direct Parelrun met start en 
finish op de historische markt van Eersel. 
Mooie routes van 5, 10 en 15 km zijn uitge-
zet, deels door de Cartierheide en de kin-
deren kunnen lekker door het dorp rennen 
tijdens de SterrenStrand Kidsrun.

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

dit mooie evenement in de Kempen.

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

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

www.parelrun.nl

MCB Direct Parelrun
Prachtig hardloopevenement vanaf de Markt in Eersel

Samen lopen in een groep 
bij Atletiekvereniging DES

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

Doe mee aan de MCB Direct Parelrun in Eersel (11 september), de Tilburg Ten Miles (26 
september) of de Marathon Eindhoven (8 en 9 oktober). Train met ons mee en loop jouw 
mooie wedstrijd! 

Atletiekvereniging DES heeft voor elk niveau een passende groep voor lopers uit Eersel 
én omgeving. Gratis en verzekerd 4 weken meedoen? Wij trainen op dinsdag- en donder-
dagavond en zondagochtend. Tot ziens! Meer info via onze website 

www.avdes.nl of www.parelrun.nl

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

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

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

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

www.bibliotheekdekempen.nl

Boekjes en Babbels: Vakantie!

HAPERT - Voetbal, voetbal en nog eens 
voetbal. Op 31 augustus gaan we weer van 
start met de KVC Voetbaldagen. Tijdens 
deze driedaagse gaan we er op Sport-
park de Lemelvelden in Hapert weer een 
voetbalfeest van maken. Drie dagen lang 
voetbal, gezelligheid en nieuwe voetbal-
vrienden maken. Jordi en Thed van het 
Kempisch Voetbal Collectief vertellen wat 
je kunt verwachten van deze driedaagse.
 
Nieuwe voetbalvrienden
Wanneer wij terugdenken aan vorig jaar 
kunnen we alleen maar trots zijn hoe het is 
verlopen. Verdeeld over 4 verschillende groe-
pen waren er 47 kinderen die deel hadden 
genomen aan de eerste editie van de KVC 
Voetbaldagen. In het begin toen de kinderen 
zagen bij wie ze in de groep zaten, trokken ze 
heel erg naar de kinderen toe die ze al ken-
den. Na een uurtje voetballen zie je de eerste 
nieuwe vriendschappen al ontstaan. Voetbal 
verbindt en dat is fantastisch om te zien.

Voetbalherinneringen maken
Vroeger deden wij zelf ook altijd mee aan de 
KNVB Voetbaldagen, die toen ook in Hapert 
plaatsvonden. Tijdens die jaren dat we mee 
hebben gedaan hebben we veel mooie voet-
balherinneringen gemaakt. We komen nog 
regelmatig leeftijdsgenoten tegen die toen 
ook meededen en dan kijken we samen terug 
op die jaren van voetbalplezier. Deze voetbal-

herinneringen willen we de deelnemers ook 
heel graag geven, zodat ook zij er over een 
aantal jaar met veel plezier naar terugkijken.
 
Laatste week van de schoolvakantie
De KVC voetbaldagen 2022 zullen plaats vin-
den op woensdag 31 augustus, donderdag 1 
september en vrijdag 2 september. Dit valt 
in de laatste week van de schoolvakantie 
en is dus voor de kinderen een mooie afslui-
ter. Tijdens deze drie dagen zullen we in de 
ochtend starten met een training gegeven 
door trainers met ervaring in het prof- en/of 
amateurvoetbal. Vervolgens hebben we een 
lunch voor de spelers om de krachten weer 
aan te vullen, zodat ze in de middag tijdens 
de KVC Fungames weer kunnen vlammen. 
Ook ontvangen de spelers bij aankomst een 
uniek KVC-tenue en krijgen de spelers aan 
het einde van de KVC Voetbaldagen ook nog 
de bal mee waar ze de drie dagen mee heb-
ben gespeeld.
 
Inschrijven
Wil je meer informatie over deze voetbalda-
gen of ben je nu al enthousiast genoeg om je-
zelf in te schrijven. Ga dan naar onderstaande 
website en hopelijk zien wij jou dan tijdens de 
KVC Voetbaldagen. Inschrijven kan tot 1 au-
gustus, dus zorg dat je niet te laat bent.

www.kempischvoetbalcollectief.nl

KVC Voetbaldagen 
komen er weer aan!

In de afgelopen 
drie weken zijn 
er integrale be-
stuurlijke con-
troles uitgevoerd 
door het Kem-
pen Interventie 

Team (KIT) op verschillende locaties in 
de gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot, 
Veldhoven en Waalre. De politie, de ge-
meenten, Veiligheidsregio Brabant-Zuid-
oost en de Omgevingsdienst Zuid-oost-
Brabant voerden de controles samen 
uit. Er is onder andere gecontroleerd op 
brandveiligheid, woonomstandigheden, 
milieu, verborgen ruimten en arbeidsom-
standigheden. Tijdens de controles zijn er 
enkele overtredingen vastgesteld. 

KIT
Onder de regie van het Kempen Interventie 
Team vinden regelmatig controles bij panden 
en locaties plaats waarvan sterk het vermoe-
den bestaat dat er sprake is van misstanden 
of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. 
Het team kijkt onder andere naar brandvei-
ligheid, illegale bewoning, vergunningen, in-
schrijving Basisregistratie Personen (BRP), 
mensenhandel, arbeidsuitbuiting, drugs, so-

ciale zekerheidsfraude en andere overtredin-
gen.

Controles
Tijdens de integrale bestuurlijke controles 
zijn zes woningen, één voormalig hotel en 
vier bedrijven gecontroleerd. De woningen en 
het hotel bieden bij elkaar opgeteld onderdak 
aan 82 personen. In alle woningen en bij de 
bedrijven werden meerdere brandonveilige  
situaties gesignaleerd. De eigenaren van 
twee woningen hebben direct de opdracht 
gekregen om maatregelen te treffen om de 
brandgevaarlijke situatie op te heffen. Daar-
naast zijn er enkele zaken opgesteld, waar-
in nu wordt onderzocht in hoeverre deze in 
strijd zijn met wet- en regelgeving. Zo nodig 
wordt ook hier handhavend opgetreden.

Informatie en tips
Heeft u informatie over mogelijke misstanden 
of verdachte situatie in de Kempen? Neem 
contact op met de gemeente Veldhoven via 
14040 of de politie via 0900-8844. 

Ook bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kunnen 
meldingen worden gedaan via 0800-7000 of via 
de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) uw 
tips worden dan vertrouwelijk behandeld.

Acties Kempen Interventie Team 
in vijf gemeenten in de Kempen



23 29 juli 2022VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

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

 
PERSONEEL GEZOCHT!

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

• werkplaats timmerlieden 
• calculator / werkvoorbereider

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

Kennedylaan 18, 5571 KC Bergeijk 
0497-573116 of info@beti.nl

W�  ZOEKEN JOU!
Plaatwerker/TIG lasser

☛ HAPERT
• Van tekening bouwen, a� assen (TIG) en 

afwerken van jouw eigen opdracht!

CNC Draaier
☛ HAPERT

• Bewerken van unieke RVS, staal en 
kunststof onderdelen in verschillende 

diameters en lengtes!

CNC Frezer
☛ HAPERT

• Bewerken van unieke RVS, staal en 
kunststof onderdelen in verschillende 

diameters en lengtes!

Constructiebankwerker
☛ HAPERT

• Van tekening bouwen, a� assen (Mig/Mag) 
en afwerken van jouw eigen opdracht!

Interesse?
Scan de QR-code of bezoek onze website 

voor meer informatie

PREMIERTECH.COM/JOBS

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

“ Ben of ken jij een 

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

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

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

Wij doen 

alles voor 

uw auto.
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Beschrijving bedrijf 
Nerus International is gespecialiseerd in het verpakken van visvoer en dierensnacks. Onze kracht 
ligt in het voorzien van al onze producten met een private label. Kwaliteit en service staan hoog 
in het vaandel, maar er heerst vooral een vriendelijke werksfeer. Wil jij ook bij het team horen?

Gezocht: (assistent) productie-leider en 
productiemedewerkers

Als productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het professioneel uitvoeren van  
afvul-werkzaamheden binnen ons assortiment van visvoer en huisdiersnacks. 
Zo ben je bezig met afvullen, kwaliteitscontroles, verzendklaar maken van orders etc. Het is van 
belang dat je inzicht hebt in het logistieke proces. Voldoe je aan de onderstaande functie-eisen 
en ben je opzoek naar een vaste baan? Dan willen wij jou graag leren kennen!

Werkzaamheden
• Picking, packing en re-packing
• Omstapelen
• Goederen verzendklaar maken en etiketteren
• Magazijn op orde en opgeruimd houden
• Andere teams ondersteunen indien nodig
• De interne regels volgen om aan de kwaliteitseisen te voldoen

Bent u geïnteresseerd dan kunt u een e-mail sturen naar: janneke@nerus.nl of tel. 0497-518062.

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

Wij zijn op zoek naar:

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

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

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

voor het draaiwerk

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

Otto Dings
MeaMill Fijnmetaal B.V.
Hofstede 19 |5541 SJ Reusel | M 06-53927573 | T 0497-380241 | info@meamill.nl
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Vind je het leuk om met je handen te werken en veel vrijheid te hebben?

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

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

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

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

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

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

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

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

MAATWERK INDUSTRIEBOUW
Industriebouw Zuid komt voort uit Aannemersbedrijf P. van Hulst en houdt zich 
sinds 1930 al bezig met utiliteitsbouw, bedrijfshallen en kantoren. De vraag 
naar specialistische kennis specifi ek over de industriebouw zorgde ervoor 
dat er een nieuwe BV opgestart werd die zich volledig focust op maatwerk 
industriebouw – en zo werd Industriebouw Zuid geboren.

BOUWEN MET RUST EN ZEKERHEID? 
Industriebouw Zuid is gespecialiseerd in turn-key projecten maar ook 
ontwerpen van derden zijn geen probleem. Met deze methode leveren 
we gebouwen gebruiksklaar op. Wij verzorgen indien gewenst het 
gehele bouwtraject, van de initiatief-fase tot aan de sleutel op de deur. 
Ons team bestaat uit gedreven vakmensen met hart voor hun vak en oog 
voor detail waardoor het gehele proces constant wordt geoptimaliseerd.

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR COLLEGA’S!

Sca
n v
oor

meer
info en voor ons actuele vacatureaanbod!

TEKENAAR/WERKVOORBEREIDER
32-40 uur per week
MBO/HBO

TIMMERMAN
32-40 uur per week
LBO/VMBO/MBO

UITVOERDER
32-40 uur per week
LBO/VMBO/MBO

Ga naar www.industriebouwzuid.nl/vacature voor meer informatie. 

Kom bij Industriebouw Zuid werken als jij het verschil kunt maken en waarde 
kunt toevoegen aan onze organisatie. Industriebouw Zuid staat voor 
kwaliteit en daadkracht. Een familiebedrijf met meer dan 90 jaar ervaring in 
het realiseren van industriebouw op maat. Van ontwerp tot nazorg. 

We zijn momenteel op zoek naar:

Industriebouw Zuid BV - Ganzestaartsedijk 15 in Duizel  - info@industriebouwzuid.nl - www.industriebouwzuid.nl 

So l l i c i te ren?
 n i e l s @ m v a n l o o n t r a n s p o r t . n l

 0 6 - 2 2 3 8 6 8 8 7

LOKAAL WERKEN
EN TOCH OVERAL KOMEN!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR:
VRACHTWAGENCHAUFFEUR

TREKKER/OPLEGGER

ELKE AVOND THUIS & GEEN WEEKENDWERK
GEZELLIG KEMPISCH FAMILIEBEDRIJF
AFWISSELEND WERK IN DE BENELUX
PARTTIME WERKEN IS OOK BESPREEKBAAR

OVERWEEG JE EEN CARRIERE-SWITCH? 
WIJ HELPEN JE GRAAG OP WEG!



2629 juli 20224 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURESVACATURES uit de hele Kempen

Bel, mail of whatsapp ons:

+31 (6) 55 10 42 70

hrm@procleanroom.com

Word jij onze 
nieuwe collega?

•  SERVICE ENGINEER

•  MONTEUR - MEEWERKEND VOORMAN

PROFESSIONALS IN CLEANROOM TECHNOLOGY

VANAF 2023 NIEUW BEDRIJFSPAND IN EERSEL

•  MECHANICAL ENGINEER (CAD)

•  SALES SUPPORT MEDEWERKER

Wij hebben meerdere vacatures en zoeken de volgende talenten:

Een sterk groeiend bedrijf

Ontwikkelingsmogelijkheden

Uiteraard een goed salaris

Jong gezellig team

Vrijdagmiddag borrel

Wij zijn ProCleanroom, een sterk groeiend bedrijf in de high-
tech industrie, gevestigd in Valkenswaard. Er is steeds meer 
vraag naar schoner werken en wij bieden deze oplossing 
door het ontwerpen, produceren en installeren van 
cleanrooms, flowkasten en speciale projecten. Daarnaast 
hebben wij een professionele webshop voor accessoires en 
consumables.

Tot onze klantenkring behoren zowel toeleveranciers als 
eindgebruikers in de hightech en medische industrie. 

Interesse gewekt? 
Neem dan contact op, we maken graag kennis!

www.procleanroom.com/over-ons/bedrijf/vacatures
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GROND EN INFRA

J. van Uijthoven & Zn. bv

Meerheide 242  Eersel

J. van Uijthoven & Zn BV is een gerenommeerd familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar 
bestaat. Wij realiseren voor een brede kring van opdrachtgevers, waaronder aannemers, 
bouwbedrijven, gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren, tal van 
grond en infrawerken. J. van Uijthoven & Zn BV hecht veel waarde aan vakmanschap, 
betrouwbaarheid en professioneel werken en we zijn een erkend leerbedrijf. 

Ben je graag buiten aan het werk in een klein en gezellig team waarmee je samen mooie 
projecten kunt realiseren met als doel een tevreden klant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

• OPPERMAN 
Werk je graag buiten en met je handen? Dan is de rol van opperman zeker iets voor jou. 
Je werkt mee aan verschillende wegenbouwprojecten (van aanleg tot onderhoud).

• GRONDWERKER 
Jij bent het visitekaartje van ons bedrijf! Als grondwerker werk je vaak voor je collega’s 
uit, zorg jij ervoor dat zij hun werk kunnen uitvoeren en werk je mee aan uiteenlopende 
projecten. Jij bent verantwoordelijk voor de juiste verdichting van de onderlaag, voor de 
juiste funderingshoogte voor de betonbanden en dat de zandbaan er strak en volgens 
tekening bij ligt. 

• LEERLING STRATENMAKER 
Als leerling stratenmaker ga naast de schoolbanken ook vooral in de praktijk ervaring 
opdoen. Je gaat werken aan het aanleggen en onderhouden van verschillende soorten 
verhardingen inclusief bijbehorend grondwerk. Dit allemaal op toffe locaties in de  
buitenlucht. Onze erkende begeleiders leren jou de kneepjes van het vak. 

Is jouw interesse gewekt? De volledige vacaturetekst kun je vinden op onze website: 
www.jvu-bestratingen.nl of neem contact op met Carli van Maanen via:  

carli@jvu-bestratingen.nl of bel naar 0497-360515. 

GROND – EN INFRAWERKEN

Locatie: Esbeek
Laden en lossen van goederen
Ondersteunen en sorteren van
inkomende goederen
Zorgen dat er alles spik en span
uitziet

Sca
n m

ij

Goed salaris
Goede sfeer
AfwisselingAf
GGo
GGo

VACATURE:
Loodsmedewerker

Solliciteer nu!
mail naar twan@broeckx.nl
of bekijk de vacature online

L
O

DEZE EDITIE IS DE LAATSTE UITGAVE VOOR DE ZOMERSLUITING

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
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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.

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

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

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

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

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.

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

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.

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

2 stuks voetbaldoelen, aluminium, 500 x 155 x 
200 cm, samen voor € 450,-. Info: kingadroog@
gmail.com of tel. 06-20829338.

4 Michelin banden, 205x55x16 profiel 60%.
2 kinderboxen, 2 kinderledikantjes en 
1 fietsstoeltje voor achterop. Tel. 0497-384522.

Stihl bosmaaier FS450 en Stihl heggeschaar 
HS81. T.e.a.b. Tel. 06-83340778.

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

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

TE HUUR: 6-PERSOONS VAKANTIEWONING
Nieuw. In Noord-Frankrijk. Rust, ruimte, natuur 
en Franse charme. www.gitelepetitprince.com   

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.

GEZOCHT: Wie sleutelt een nieuwe, aanwezige 
afneembare trekhaak onder een KIA Venga?
Tel. 06-49507923.

GEZOCHT: Muzieksingle van vv Hapert met 
orkest Satisfy, wel i.g.st. Tel. 013-5092091.

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.

GEVONDEN: Jas CP Company. Wie details kan 
geven over kleur, model en inhoud zakken, kan 
bellen naar 06-30108810.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Lederen 3-zits bank, 
kleur bordeauxrood, met bijpassende zetel. 
Tel. 0497-383383.

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

 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

TE HUUR

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s

Batterijen

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB
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NETERSEL - Al vele jaren organiseert Jeu 
de Boules vereniging De Soepel Pols uit 
Netersel een wintercompetitie in de over-
dekte – en verwarmde – Bouledrôme in 
Netersel op het sportpark. Voor een groot 
aantal mensen is dat een mooie manier om 
de koude wintermaanden sportief door te 
komen. De inschrijving voor de competitie 
is nu geopend.

De competitie wordt elke twee weken gehou-
den op donderdagavond, vanaf 19.30 uur. Er 
wordt serieus gestreden maar het is natuur-
lijk vooral heel erg gezellig. Per avond worden 
drie wedstrijden gespeeld; na acht avonden 
en een finaleavond zal de nieuwe winnaar 
bekend zijn. Er is plaats voor vierentwintig 
teams van drie personen. Ervaring is niet 
noodzakelijk, enthousiast zijn om een leuke 
avond te hebben is een eis. Iedereen kan 
boulen, van jong tot oud. Uiteraard is tijdens 
de speelavonden de bar van het Bouledrôme 
open en staan de bitterballen klaar. 

Stel een team samen met vrienden, buren, fa-
milie of collega’s en geef je op voor de span-
nende competitie. Geef je op bij Phil Spooren 
op 06-45829636 of via info@dspnetersel.nl

Kom 'Winter-Boulen' 
in Netersel
Inschrijving gestart, plaats voor 24 teams

Maandag: 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg 
                    (alleen 1 augustus spreekuur)

Dinsdag:             07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
     13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters 

Woensdag:          07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
  
Donderdag:         09.00 uur-12.00 uur: WMO spreekuur Carol Iding, buurtzorg 
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
     13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesverenigin De Kloosters

Vrijdag:              07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

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

In verband met de verhuizing van Seniorensteunpunt de Kloostertuin naar Senioren-
steunpunt d’ Ouwe Pastorie is het steunpunt tot eind augustus gesloten.

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA MAANDAG 1 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 26 AUGUSTUS

Chauff eurs gezocht voor vervoer 
naar zorgboerderij Hapert

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 31 juli: 10.00 uur. Ds. M-J. Kreeft uit Eersel
Zondag 7 augustus: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel
Zondag 14 augustus: 10.00 uur. Ds. W. Dekker; livestream vanuit 
Immanuelkerk in Veldhoven
Zondag 21 augustus: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries met muzikale ondersteuning
Zondag 28 augustus: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel

- 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 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)
Zondag 14 augustus: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel
Zondag 21 augustus: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder
Zondag 28 augustus: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond

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

Zondag 21 augustus: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries met muzikale ondersteuning

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

WESTERHOVEN - Op dinsdag 2 augus-
tus start de wandeling bij de kantine van 
de voetbalclub van Westerhoven, gelegen 
aan de Koolakkers 7 in Westerhoven.

Vanuit hier kan men kiezen uit 3 afstanden. 
Eerst loop je een stuk door het dorp naar het 
buitengebied, daarna door een stuk natuur-
gebied bij de Keersop. Dan kom je bij de St. 
Valentinuskapel, hier staat de Kadiwagen 
opgesteld, waar men even wat kan eten en 
drinken. 

Van daar uit kan men kiezen welke lus men 
gaat wandelen of weer terug naar de start. 
Afhankelijk van de afstand kom je langs de 
visvijvers, door het Ganzenbroek, een stuk 
langs De Kempervennen en het Eurocircuit 
weer bij de Kadiwagen.

De afstanden/starttijden zijn: 18 km van 
08.00 tot 12.00 uur, 12 km van 08.00 tot 
13.00 uur en 6 km van 08.00 tot 14.00 uur.
Kosten deelname: € 1,50 voor bondsleden, 
€ 3,00 voor niet-bondsleden en voor kinderen 
t/m 12 jaar is het gratis.

De startlocatie is tot op 650 meter bereik-
baar met lijnbus 318, halte Provincialeweg. 
Als herinnering ontvangt iedere deelnemer 

een sticker. Vergeet niet je stempelkaart te 
laten afstempelen, want na deelname aan 
6 Grensparkwandelingen ontvang je de 
jubileumattentie!

Grensparkwandeling vanuit Westerhoven 
met WSV De Grenslopers 
Dinsdag 2 augustus

St. Valentinuskapel
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Petrusklepel
Het dekenaat Bladel-Oirschot krijgt een 
nieuwe deken: Felie Spooren. Mensen uit 
Hapert zullen hem kennen, want daar komt 
hij vandaan (1953). Ik hoorde dat hij ook bij 
de acolietengroep zat. Na zijn kloostertijd 
bij de Fraters van Tilburg, voelde Felie zich 
geroepen tot het parochiepastoraat. Mgr. Ter 
Schure heeft hem in 1990 tot priester gewijd. 
Pastoor Spooren was mijn stagebegeleider 
in Drunen waar ik diaken werd. Ik herinner 
mij hoeveel tijd hij besteedde aan huisbe-
zoek. Dat heb ik altijd meegenomen in mijn 
eigen pastoraat. Later kwam ik onze nieuwe 
deken tegen in de priesterraad, waar we de 
bisschop een beetje wakker mogen houden. 
Deken Spijkers is blij met zijn opvolger en 
mag het per 1 oktober rustiger aan gaan 
doen. En wij gaan in ons dekenaat dapper 
verder. Maar eerst vakantie!

Pastoor Schilder 

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

Maandag 1 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 2 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 3 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, 
                  Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 4 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Jeanne Castelijns-Smolders
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 5 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 6 augustus
14.00 uur: Hoogeloon, Kerk, Huwelijksmis 
                  Janne Roovers en Jeanine Gennar 
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

19e Zondag door het Jaar
Zondag 7 augustus
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
Bladel zaterdag:
- Voor het pasgetrouwde paar 
  in de parochie
Bladel zondag:
- Frans Maandonks en 
  Trina Maandonks-van de Oever
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Uit dankbaarheid voor een huwelijksviering
Casteren:
- Familie Castelijns-de Kinderen (f)
Hapert:
- Riet Luyten-Sleddens
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ans, Cisca en Rika
- Frans Bierens en Mien Roothans (f)
Hoogeloon:
- Domien en Henrica Rademakers-Kemps
- Wout Lemmens

Maandag 8 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Overleden ouders Vosters-Bax en hun 
  zonen Frans en Jan, schoondochter Riet 
  en alle overleden familieleden

Dinsdag 9 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 10 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 11 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

Vrijdag 12 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Zaterdag 13 augustus
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

20e Zondag door het Jaar
Zondag 14 augustus
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
16.00 uur: Fietstocht H. Eik, Oirschot
18.00 uur: H. Mis in de kapel van H. Eik

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie
Bladel zondag:
- Ter ere van de H. Maagd Maria
Casteren:
- Voor de zieken in de parochie
Hapert:
- Om zegen voor de reis naar Keulen
Hoogeloon:
- An en Wim Spooren-Mollen 
  en hun dochter Tonnie

Hoogfeest: 
Maria Tenhemelopneming
Maandag 15 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk, Eucharistieviering 
(m.m.v. dameskoor en gemengd koor Hapert)

Dinsdag 16 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, gebedsdienst

Woensdag 17 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst

Donderdag 18 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

Vrijdag 19 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
- Wil van Hoof

Zaterdag 20 augustus
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

21e Zondag door het Jaar
Zondag 21 augustus
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Voor een jarige
Bladel zondag:
- Willem en Cato van Gerwen-Welling, 
  Ann van Gerwen, Cor Snelders, 
  Fia van der Heyden-van Gerwen
Casteren:
- Sjan Castelijns en Drika Schippers
- Willem Schippers en Nelly van der Linden 
  (nms. familie Schippers)

Hapert:
- Ter ere van H. Donatus
Hoogeloon:
- Rika Rademakers (f)

Maandag 22 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst

Dinsdag 23 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst 

Woensdag 24 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst

Donderdag 25 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

Vrijdag 26 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst

Zaterdag 27 augustus
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

22e Zondag door het Jaar
Zondag 28 augustus
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Voor de verslaafden, om genezing
Bladel zondag:
- Ter ere van St. Petrus
Casteren:
- Jan en Joke Castelijns-Groenen (f)
Hapert:
- Henk Straatman en 
  Gerrie Straatman-Beelen
Hoogeloon:
- Frans en Johanna Lemmens-Lepelaars 
  en overleden familieleden

Maandag 29 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst

Dinsdag 30 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst

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.)

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

PAROCHIE
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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

Zondag 31 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Lies van Gorp-van Ham
- Hein van de Hamsvoort (vw. jaargetijde) 

Maandag 1 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 2 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Cato Bruininx-van Limpt

Woensdag 3 augustus
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 4 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 5 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

19e Zondag door het Jaar
Zaterdag 6 augustus
16.00 uur: Eucharistieviering
- Anneke Hoeben-Geboers  - Miet Lauwers

Zondag 7 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jo Goudsmits                - Jan Jansen
- Truus van Deursen-van Herk 
  en Sjef van Deursen
- Janus Maas en Marie Maas-Jacobs 
  en zoon Bert
- Petrus Josephus van den Hout (nms. 
  echtgenoot, kinderen en kleinkinderen)

Maandag 8 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 9 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Lies Verhagen-de Kort

Woensdag 10 augustus
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 11 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 12 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

20e Zondag door het Jaar
Zaterdag 13 augustus
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 14 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Theo Verleg en Lies Verleg-van den Borne
- Piet Pluijms en overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Jaargetijde Toos Lavrijsen-van Ham

Maandag 15 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de zieken in onze parochie

Dinsdag 16 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 17 augustus
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 18 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering 
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 19 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Jo Lavrijsen-van Dommelen

21e Zondag door het Jaar
Zaterdag 20 augustus
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 21 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Truus van Deursen-van Herk 
  en Sjef van Deursen

Maandag 22 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 23 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 24 augustus
09.00 uur: Eucharistieviering
- Henk Lemmens

Donderdag 25 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 26 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Marie van Leeuwen-Vosters

22e Zondag door het Jaar
Zaterdag 27 augustus
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk

Zondag 28 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Miet van de Voort-Meulenbroeks 
  en Nol van de voort

Maandag 29 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 30 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering
- Marcel Broekx

Woensdag 31 augustus
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 1 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 2 september
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

-  I.v.m. vakantie zijn wij de komende weken 
beperkt bereikbaar.

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

PAROCHIE

Woensdag 31 augustus
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst

Donderdag 1 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt
                 Gebedsdienst

Vrijdag 2 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistie

Zaterdag 3 september
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

23e Zondag door het Jaar
Zondag 4 september
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Om zegen over de vormselvoorbereiding
Bladel zondag:
- Emma Faes en Henri Lens 
  en hun dochter Louisa van Rooij
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Overleden ouders Schenning-Veron 
  en hun overleden familieleden
- Anna Aarts-Soontiëns en zoon Jan
- Overleden ouders Van Avendonk-Cranincks 
  en overleden familieleden 
  (nms. kinderen en kleinkinderen)

Casteren:
- Familie Castelijns-de Kinderen (f)
Hapert:
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ans, Cisca en Rika
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan en Nella van de Ven-Coppens
Hoogeloon:
- Lena van Hoof

Mededelingen:
-  Zaterdag 6 augustus trouwen in Hoogeloon 

Janne Roovers en Jeanine Gennar.
-  Vrijdag 13 augustus krijgt parochiaan Moni-

que Plasmans uit Hapert een bankje vanwe-
ge haar 100e verjaardag.

-  Zondag 14 augustus, om 16.00 uur, fietsen 
we vanaf het kerkplein van Bladel naar de 
H. Eik in Oirschot. Daar vieren we de Mis 
om 18.00 uur vanwege Maria Tenhemelop-
neming. Daarna drinken we koff ie en gaan 
we weer naar huis.

-  Maandag 15 augustus, om 08.30 uur, is er 
in Bladel een stille Mis en om 19.00 uur een 
gezongen Mis. 

-  Pastoor Schilder is van 16 augustus tot en 
met 1 september op vakantie. De weekend-
missen gaan door. Op weekdagen is er een 
gebedsviering.

-  In het weekend van 27 en 28 augustus is 
de opbrengst van de collecte bestemd voor 
MIVA.

-  Kinderen uit groep 8 of kinderen die naar de 
middelbare school zijn gegaan, mogen na 
de vakantie het Vormsel doen. De informa-
tieavond is op vrijdag 9 september, om 19.00 
uur, in de parochiezaal in Bladel.
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Sniederslaan 12A Bladel
Nieuwstraat 24 Eersel
www.durlinger.com 

*Vraag naar de voorwaarden
in onze winkel

Of shop 1 paar schoenen met

Jubileum deals
Parasol

vanaf
299

Loungeset

vanaf
899

BUITENgeWOON
jubileum

korting*

Snel leverbaar. Ook online!
Gratis thuisbezorgd

achter de eerste deur.
Zelf monteren.

Meer info in de winkel. 
*op geselecteerde producten

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

Shop
online
Ook op 
afspraak!

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

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

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

van 130 tot 250cm 

Teak tuinbank
Hendrik 
Teak tuinbank
Hendrik 269

199

Loungeset
Ontario

lichtgrijs of antracietlichtgrijs of antracietlichtgrijs of antracietlichtgrijs of antracietlichtgrijs of antraciet

1395
999

vanaf
499

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Parasol
Challenger

3,5x2,6m|4x3m|
3x3m|ø3,5m

Schaduw-
doeken

div. kleuren 
modellen en 

maten

NIEUW!

Tafel
Admiral

224x104cm

Stoel
Darwin 

div. kleuren

Stoel

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Darwin Darwin 
div. kleuren

Acties zijn geldig t/m 31 aug 2022 

Stoel
Darwin 

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

Stoel
Darwin Darwin 

Tafel

224x104cm
Admiral

224x104cm

Tafel
Admiral

224x104cm

Jubileum
deal

749

Jubileum
deal

299

GRATISGRATIS 
90KG VOET 90KG VOET 

B-keus 

Hoekbank
Aruba 

Hoekbank
Sandigo 

2199
1649

div. kleuren

HoekbankHoekbank
2699

1999

1199
849

Fauteuil met voetstuk 
Casablanca

lichtgrijs of antraciet

Bankje 
Casablanca

Fauteuil met voetstuk 

lichtgrijs of antraciet 649
489Tafel

Arezzo 
160x90cm 

+ 
4 stapelstoelen 

Arezzo

160x90cm 

4 stapelstoelen 

319319

Arezzo 
160x90cm 

Jubileum
deal

749

ZONDAG 31JULI

13.00-17.00 UUR

KOOPZONDAGKOOPZONDAG

WWW.BLADELCENTRUM.NL

WINKELS OPEN
GEZELLIGE TERRASSEN
LIVE MUZIEK IN HET CENTRUM
SMOKING HOT SUMMER BARBECUES
KINDER ENTERTAINMENT


