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• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing
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Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
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(advertentie)

Beste sympathisanten tegen de komst van een milieustraat op het KBP

De lang geleden beloofde en druk bezochte omgevingsdialoog heeft onlangs plaats-
gevonden en heeft helaas pijnlijk de onwil van het college van B&W van Bladel 
aangetoond. Wat wij vreesden is uitgekomen: de omgevingsdialoog lijkt slechts 
een formaliteit en de gemeente kan dus weer een vinkje zetten op haar to-do-lijst. 

Het ziet er naar uit dat we ons moeten opmaken voor een langdurig verzet dat kan 
uitmonden in juridische procedures en dat brengt kosten met zich mee. Daarom vragen 
wij u om onze vereniging financieel te steunen. U kunt dat doen door uw bijdrage, groot of 
klein, over te maken op IBANNR: NL07 ASNB 8830 3567 51 t.n.v. M. Doornbos (voorzitter) 
onder vermelding van: ”DNWHapert” . 

En mochten wij uw donatie niet (volledig) hoeven gebruiken dan zullen wij die, naar rato, 
aan onze begunstigers terugbetalen. Via onze website zullen wij u op de hoogte houden. 

Dankjewel. 

Vereniging DNWHapert
www.DNWHapert.nl  •  info@dnwhapert  •  KVK 86389610

OPROEPOPROEP

Huis verkopen?
BEL 0497-369193

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

Geïnteresseerd?  Stuur uw gegevens naar:
info@merba.nl of bel naar 06-34233220
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Netersel heeft al 
volop carnaval 
in het hoofd!
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BEZORGERS GEZOCHT 
Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  

1x per week PC55 bezorgen?

 Wij zoeken nog bezorgers (13-99 jaar) voor:
 • Vessem omgeving Putterstraat  
 • Vessem omgeving Groenewoud 
 • Hoogeloon omgeving de Hoef 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of bel 06-58932875

In Memoriam

Cor Telkamp
1939 - 2022

Eind jaren zeventig werd Cor Telkamp 
samen met Toon van Dun, Janus Brekel-
mans en Theo Louwers gevraagd om een 
nieuw jeugdbestuur te vormen bij Voetbal-
vereniging Hapert, omdat het toen oude 
bestuur was afgetreden. De voetbalclub 
zat zonder jeugdbestuur. Het was destijds 
Sander Janssen die ons vroeg een nieuw 
jeugdbestuur te vormen. Alle vier zagen we 
dit wel zitten en zo zijn wij bij de jeugdvoet-
bal van VV Hapert begonnen. 

Binnen jeugdvoetbal VV Hapert kwamen 
we er echter al snel achter dat er weinig 
geld naar de jeugd toe ging. Vandaar dat 
we zochten naar een nieuwe manier van 
inkomsten. En daar werd op 1 maart 1987 
een nieuw dorpsblad in het leven geroepen. 
Cor had ideeën opgedaan in de gemeente 
Best, alwaar hij voorheen werkzaam en 
woonachtig was. De oude ‘Contactlens’ 

werd overgenomen en een nieuw dorpsblad werd opgericht. Zo is ‘Van Huis tot Huis’ 
ontstaan.  Enkele jaren later heeft het Stichtingsbestuur ‘Van Huis tot Huis’ Martien van 
Hees, Alex Strijbosch en Frans van Kuppeveld voor extra ondersteuning erbij gevraagd. 
Helaas zijn Theo en Janus al jaren geleden overleden. 25 jaar lang zijn - op zondagmorgen
om 10.30 uur - de redactievergaderingen gehouden in Gemeenschapshuis Den Tref in 
Hapert. In de beginjaren werd het dorpsblad gedrukt bij de plaatselijke drukker HEKLA, 
doch nadien werd er overgestapt naar een andere drukkerij en bij toerbeurt werd er naar 
Drukkerij Messerschmidt in Nuenen gereden. 

Cor was de bedenker van de rubriek ‘Wist u dat....’. Daar stonden meestal zaken in die 
nog net konden. De rubriek kreeg de instemming van het bestuur tijdens de redactie-
vergadering op zondagmorgen, doch Cor kon het niet laten om daar ’s avonds via de fax 
nog een paar regels aan toe te voegen richting de drukkerij. Veel inwoners gaven toe dat 
ze meestal alleen de rubriek ‘Wist u dat....’ lazen. Cor haalde ook elke zaterdagmiddag 
de advertenties op bij de Hapertse middenstand. Hij deed dat met veel plezier. Hier een 
praatje en daar een dolletje. Daar hield Cor van. 

Daarnaast was Cor ook jeugdscheidsrechter. Bij een doelpunt van de toen D1 sprong 
hij nog harder omhoog als de spelertjes zelf. Mooie momenten. We kennen Cor als een 
hardwerkend bestuurslid. Hij verzaakte nooit. Was goudeerlijk. Als het geld, wat hij op 
zaterdag ophaalde, bij Theo als penningmeester niet klopte, dan liep hij stad en land af 
om te achterhalen waar het mis was gegaan. Ook de kerstballen-actie, opgenomen in 
de kerstuitgave, kwam van zijn hand. 

In onze ogen was Cor een superman voor zo’n organisatie als jeugdvoetbal VV Hapert 
en Stichting ‘Van Huis tot Huis’. Hij stond altijd paraat, was niet te beroerd om de handen 
uit de mouwen te steken en zocht met iedereen contact.

Cor, ontzettend veel dank aan jou voor de werkzaamheden die jij voor deze 2 orga-
nisaties hebt verzet. Ook mogen de Liederentafel 3 x 3 en de feestelijke jaarmarkt op 
Koninginnedag niet ongenoemd blijven. Ook hier was Cor de grote initiatiefnemer. 
Van de feestelijke jaarmarkt plukt Basketbalvereniging Bladel nu nog de vruchten. In 
2007 werd Cor verrast met een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn vrijwilligerswerk 
en benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Daar was Cor oprecht zeer trots op.

In september 2009 werd de redactie van het huisblad ‘Van Huis tot Huis’ overgedragen 
aan Marieta en Rob Luijten die - mede op verzoek van Cor - de eerste jaren de naam 
‘Van Huis tot Huis’ aan PC55 hebben gekoppeld. Inmiddels alweer 13 jaar lang dankt 
PC55 het initiatief van Cor. Zonder Cor zou er nu geen PC55 zijn. De waardering is 
dan ook erg groot. Alvorens Stichting ‘Van Huis tot Huis’ per 31 december 2016 werd 
opgeheven en ontbonden, hebben nog vele jeugdverenigingen in de gemeente Bladel, 
dankzij de inzet van Cor, kunnen profiteren van de steun van Stichting ‘Van Huis tot Huis’.

Wij wensen Corrie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Voormalig jeugdbestuur VV Hapert
Voormalig bestuur Stichting ‘Van Huis tot Huis’

Toon van Dun
Frans van Kuppeveld
Martien van Hees

Medewerkers PC55
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Op Alle Buitenpotterie

Op Alle:
- Hortensia’s & Rozen

- Klimplanten 

- Waterplanten
(m.u.v. hedera & aquariumplanten)

30% korting

50% 
korting

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

acties geldig van
02-09 t/m 08-09-2022

Vaste Planten In Blauwe Pot
€ 3,99 per stuk

5 voor: € 10,00

Vaste Planten In Zilveren Pot
€ 5,49 per stuk

3 voor: € 8,00

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays á 24 stuks

SeizoensopruimingER OP UIT

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

REUSEL - Muzikale kwaliteit uit Vlaande-
ren. Wie op zondag 4 september, om 15.00 
uur, het tuinconcert bij zaal-restaurant De 
Wekker in Reusel bezoekt, mag daarvan 
verzekerd zijn. Adembenemend waar het 
Gentse duo Bruno Deneckere en Nils De 
Caster de toehoorder op trakteert. 

Rond de muziekgenres blues, country en 
americana brengen zij een optreden dat 
staat als een huis. Indringend brengt gita-
rist Deneckere zijn zelfgeschreven songs tot 
leven. En die krijgen een sublieme vervolma-
king dankzij de inbreng van multi-instrumen-
talist Nils de Caster. Al met al een perfecte 
muzikale chemie.

Bruno Deneckere
Bruno Deneckere, Gentenaar van geboorte, 
is van vele markten thuis. Als muzikant, maar 
ook als cartoonist en schrijver. Als cartoonist 
had hij eigen tentoonstellingen, en als schrij-
ver bracht hij onder meer het boek ‘Talk is 
cheap’ uit. Maar bij De Wekker presenteert 
hij zich als muzikant. Geen probleem, want 
op dat vlak heeft hij een rijke geschiedenis, 
onder meer als leader van de rockband The 
Pink Flowers (1986-1995). Later ging Denec-
kere solo en weer later vond hij een meer dan 
geslaagde aansluiting bij Nils De Caster. Met 
zichzelf in de rol van singer-songwriter.

Nils De Caster
Een ware verrijking voor het muzikale duo uit 
Gent. Allereerst vanwege de grote diversiteit 
aan instrumenten die De Caster toevoegt aan 
de gitaar van Deneckere, zoals gitaar, viool en 
mandoline. Maar ook vanwege het heel eigen 
stemgeluid. Iemand noemde het een op ei-
kenhouten vaten gerijpte stem.

Al deze kwaliteiten zet het tweetal in om het 
publiek mee te nemen naar de prachtige muzi-
kale oorden van blues, country en americana.  

Ook folk en zelfs een onsje klassiek komen 
soms om de hoek kijken. Alles zo authentiek 
gepresenteerd dat de eigenheid – én de mu-
zikale schoonheid – van het duo Deneckere/
De Caster geen moment in het geding komt. 
Klassemuziek.

Praktisch
Bij slecht weer verhuist het optreden naar de 
ernaast gelegen feestzaal. De toegang is gra-
tis. Het optreden vormt de laatste aflevering 
van de vijfdelige concertserie ‘De Wekker rin-
kelt voor...’, die afgelopen zomer telkens op de 
eerste zondag van de maand plaatsvond. De 
organisatie bekijkt binnenkort of volgend jaar 
een soortgelijke serie gepresenteerd gaat 
worden.

Concert van Bruno Deneckere 
en Nils De Caster in De Wekker

EERSEL - Zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember staan in het teken van de Open Mo-
numentendagen. In de regio kun je tijdens 
dit weekend bij verschillende historische 
gebouwen gratis een kijkje nemen. Vrij-
willigers die het monument een warm hart 
toedragen geven rondleidingen en beant-
woorden graag je vragen. 

Visit Eersel ontwikkelde twee gratis fietsrou-
tes rondom deze gebouwen. Bij beide routes 
vind je gebouwen die tijdens de Open Monu-
mentendagen geopend zijn. Tijdens de Open 
Monumentendagen kun je de verhalen en ge-
schiedenis van bekende gebouwen écht bele-
ven. Leuk om dat tijdens een fietsroute door 
onze mooie streek te doen. 

De fietsroute ‘Op eenzame hoogte’ voert je 
langs de zes eenzame Middeleeuwse torens. 
In het Kempenmuseum kun je de daarbij ho-
rende tentoonstelling tot en met 11 september 

bekijken (11 september gratis toegang). De 
‘Monumentenroute’ voert je langs een se-
lectie van monumenten in de gemeente Eer-
sel. Beide routes zijn te downloaden via onze 
website www.visiteersel.nl. Je kunt ze natuur-
lijk ook ophalen bij ons informatiepunt aan de 
Markt 30a in Eersel.   

Hierbij een overzicht van monumenten die 
aan (of in de buurt van) de fietsroutes liggen 
en die geopend zijn tijdens de Open Monu-
mentendagen: toren St. Jan de Doper (Dui-
zel), Sint Luciatoren (Steensel), toren kerk St. 
Petrus’ Banden (Bladel), Sint Pancratiustoren 
(Hoogeloon), Het Duysels Huys, Lambertus-
kerk (Vessem), Jacobusmolen (Vessem) en 
Sint Willibrorduskerk (Wintelre). 

Voor een actueel overzicht, dagen en tijden 
kijk op: 

www.visiteersel.nl 

Fietsroutes rondom Open Monumentendagen

Nieuwe leden 
gezocht voor 

gymclub
in Bladel

BLADEL - Er kunnen zich nieuwe 
leden aanmelden voor de dames 50+ 
gymclub op dinsdagavond, van 19.00 
tot 20.00 uur, in de gymzaal van de 
Franciscusschool in Bladel. 

Het gymmen is onder leiding van een 
gediplomeerde trainer. 

Interesse? Bel dan met Riek Gevers,  
tel. 0497-381097 of kom een keer langs.
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HOOGE MIERDE 
- De clubkas van 
HMVV is aardig 
bij gespekt. Begin 
augustus kon de 
voetbalvereniging 
uit Hooge Mierde 
€ 1.000,- toevoe-

gen aan het banksaldo. HMVV heeft het 
geldbedrag te danken aan het plaatselijke 
aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen, in de 
Kempen beter bekend als ‘d’n Blauwe van 
Gisbergen’.

Dit bedrijf deed de schenking ter gelegenheid 
van het afscheid van één van zijn medewer-
kers: Jan Staal. Staal werkte ruim 45 jaar voor 
‘d’n Blauwe’, als hoofd van de administratie. Al 
vele jaren zet Jan Staal bijna al zijn vrije tijd in 
voor HMVV, zijn grote passie. Daarom vond 
J.A. van Gisbergen het passend om via hem 
steun te geven aan de plaatselijke voetbal-
club.

Op donderdag 4 augustus nam Jan Staal af-
scheid van bouwbedrijf J.A. van Gisbergen. Bij 
die gelegenheid ontving de oud-medewerker 
uit handen van directeur Peter van Gisbergen 
niet alleen de cheque voor HMVV, maar bo-
vendien een ingelijste oorkonde waarmee het 
bouwbedrijf zijn dank uitspreekt voor de man 
die zich bijna een halve eeuw heeft ingezet 
voor ‘d’n Blauwe’.

In zijn toespraak ging Peter van Gisbergen 
in op de vele verdiensten van Jan Staal voor 
het bouwbedrijf. Die begon al toen de Hooge 
Mierdenaar nog op de middelbare school 
zat en in zijn vakanties hand-en-spandien-
sten kwam verrichten. Meteen aansluitend, 
in 1976, kwam Jan Staal bij ‘d’n Blauwe’ in 
dienst, waar hij begon op de administratie. Hij 

nam daar alle voorkomende werkzaamheden 
ter hand, van personeelszaken tot belastin-
gen en van loonuitbetalingen tot ziekmeldin-
gen. Een rots in de branding. Door zijn werk, 
maar vooral door het enthousiasme dat hij 
uitstraalde. Peter van Gisbergen: “Volgens 
mij ligt hier het ware goud van jouw bijdrage 
aan onze organisatie.” 

Peter van Gisbergen sprak zijn waardering 
uit voor het gegeven dat Jan Staal met zijn 
afscheid ruimte maakt voor jong talent en 
wenste de vertrekkende medewerker, samen 
met zijn vrouw Bea, alle goeds voor de toe-
komst!

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

LOKAAL
VASTE 

AANBIEDINGEN

Maandag Melkwit of tarwe € 2,70
Dinsdag Melkwit of tarwe € 2,70
Woensdag Fijn/grof volkoren € 2,70
Donderdag Licht mout € 2,70 
Vrijdag Zesgranen € 2,70
Zaterdag Gelders volkoren € 2,70

Deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Opstart GoedeDoelenWeek 
Bladel, Hapert en Netersel

Geen aparte collecteweken meer!

REGIO - Vanaf 2023 zal er, in navolging van veel andere plaatsen, ook in Bladel, 
Hapert en Netersel een GoedeDoelenWeek worden gehouden in het voorjaar. De 
landelijke goede doelen hebben dan 1 week waarin zij gezamenlijk een collecte hou-
den, waarbij men toch de mogelijkheid heeft om per doel te schenken.

We zijn met een groepje aan het opstarten, maar missen nog enkele goede doelen die al 
wel collecteren, maar nog niet bij ons bekend zijn. Dus organiseert u een collecte, laat het 
dan even weten, zodat uw goed doel kan aansluiten. Vele handen maken licht werk, dus 
zijn we ook nog op zoek naar mensen die niet perse bij een goed doel horen, maar graag 
iets mee regelen/helpen in de organisatie. 

Voor vragen en aanmelden kan men contact opnemen via e-mail: 
m.castelijns977@kpnmail.nl.

HMVV ontvangt € 1.000,- van 
‘d’n Blauwe van Gisbergen’

Peter van Gisbergen (l) en Jan Staal

EERSEL - Atletiek is ren-
nen, springen en gooien. 
Ze noemen het ook wel 
‘de moeder der sporten’. 
Samen met leeftijdsgeno-
tjes leer je veelzijdig bewe-
gen bij onze club. Je leert 
successen en verliezen 

delen. Steeds hoger, verder of sneller, al-
lemaal op je eigen niveau. Dat is het mooie 
aan deze sport!

Begin na de zomervakantie bij atletiekvereni-
ging DES uit Eersel met 4 gratis proeflessen 
en neem als je wilt een vriendje of vriendinne-
tje mee. Je bent vanaf woensdag 7 september 

van harte welkom.

Ben je 5-11 jaar, dan trainen we met de pu-
pillen op woensdagen van 18.15 tot 19.15 uur 
en ben je 12-20 jaar, dan trainen we met de 
junioren op woensdagen van 19.30 tot 20.30 
uur. Meer info via www.avdes.nl of stuur een 
bericht naar atletiek@avdes.nl. We zien je 
binnenkort! 

En oja, op zondag 11 september organiseren 
wij het gezelligste hardloopevenement voor 
jong en oud vanaf de Markt in Eersel. Schrijf 
je hiervoor snel in via 

www.parelrun.nl

Kinderen uit de Kempen: 
start na de zomervakantie 
met atletiek!
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Ontdek onze
slimme
hoortoestellen

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Tijdens onze Demodag ontdekt u 

hoe de nieuwste technologie u kan 

helpen bij beginnend gehoorverlies. 

Onze specialisten vertellen u alles over 

onze hoortoestellen en de handige 

toepassingen. Ze zijn bijvoorbeeld 

gekoppeld aan uw smartphone, 

zo kunt u ermee bellen én spotify 

luisteren. Er zijn zelfs waterdichte 

toestellen waarmee u kunt zwemmen. 

En wist u dat ze soms 100% 

onzichtbaar zijn?

Kom langs op vrijdag 9 september en ontdek wat er 

allemaal kan. Loop gewoon even binnen en laat u verrassen! 

Als u hoort wat er allemaal kan op hoorgebied, dan gelooft u echt uw 
oren niet. Kom het zelf ervaren tijdens de Demodag op 9 september in 
onze Schoonenberg winkel. 

Demodag vrijdag 9 september

Schoonenberg Bladel
Sniederslaan 7B
088-9324358
(Tegenover Xenos, vlakbij de markt)42

6

Vrijdag 9 september vindt de jaarlijkse  
Dag van de Scheiding plaats vanuit de 
vereniging Familierecht Advocaten Schei-
dingsmediators (vFAS). Dit jaar is het 
thema “het samengestelde gezin”. Eén op 
de tien gezinnen in Nederland is een zoge-
noemd samengesteld gezin. 

Wat is een samengesteld gezin?
Een samengesteld gezin is een gezin waar-
van een van de ouders, of soms beide ouders, 
kinderen hebben uit een eerdere relatie. Er 
wordt een nieuw gezin gevormd met de kin-
deren uit de eerdere relatie(s) en soms krijgen 
de nieuwe partners samen ook kinderen. Met 
een samengesteld gezin ontstaat een nieuwe 
gezinssituatie. Vaak is dat een ingrijpende 
verandering voor de kinderen en de ouders. 
Het kost vaak even tijd voordat de partners 
en de kinderen hun plekje gevonden hebben 
in het nieuwe ‘fusiegezin’. 

Ouderschapsplan aanpassen?
Over de woonsituatie en de zorgregeling met 
het kind, staan afspraken opgesteld in het 
ouderschapsplan. Maar voor een nieuw gezin 
moeten soms andere en nieuwe regels wor-
den opgesteld. Een samengesteld gezin kan 
voor ouders een reden zijn om bestaande 
zorgregelingen aan te passen, bijvoorbeeld 
door de regeling samen te laten lopen met 
die van de nieuwe partner. Of juist niet.

Rol van de stiefouder
De rol van de nieuwe stiefouder kan door 
de ex-partner als bedreigend worden erva-
ren. Daarom is het belangrijk dat ex-partners 
samen, de ouders dus, goede, heldere af-
spraken maken over de opvoeding en over de 
mogelijke rol van de stiefouder in de nieuwe 
situatie. Dat geeft ook voor het kind meer rust 
en zekerheid.

Wanneer ben je eigenlijk stiefouder?
Iemand is stiefouder als hij/zij trouwt of een 
geregistreerd partnerschap aangaat met de 

vader of moeder van een kind dat bij hem of 
haar ingeschreven staat. Dit geldt dus niet 
bij samenwonen of als het kind bij de andere 
ouder ingeschreven staat.

Wijziging in de alimentatie
De nieuwe gezinssituatie kan van invloed zijn 
op de afgesproken kinder- of partneralimen-
tatie. Wanneer u gaat trouwen of een geregis-
treerd partnerschap aangaat, kan het zo zijn 
dat uw ex-partner geen partneralimentatie 
meer hoeft te betalen aan u. Dit kan ook het 
geval zijn wanneer u gaat samenwonen met 
iemand. 

Ook voor afspraken rondom de kinderali-
mentatie kan een nieuwe relatie gevolgen 
hebben. Wanneer een van de ouders na de 
scheiding met een nieuwe partner in het  
huwelijk treedt of een geregistreerd partner-
schap aangaat, wordt deze (onder bepaalde 
omstandigheden) stiefouder van de kinderen 
van de nieuwe echtgenoot of geregistreerd 
partner. En een stiefouder is, net als ouders, 
onderhoudsplichtig. Er ligt een wetsvoorstel 
vanaf 2015 waarin is opgenomen dat een stief- 
ouder niet langer onderhoudsplichtig is voor 
zijn stiefkind(eren), echter dat wetsvoorstel is 
nog steeds niet aangenomen. 

In veel gevallen zal het vormen van een  
samengesteld gezin er toe leiden dat de ali-
mentatie opnieuw moet worden vastgesteld. 

Laat u goed adviseren!
De gevolgen van het vormen van een samen-
gesteld gezin kunnen groot zijn, zowel op 
emotioneel, praktisch als financieel vlak. Dui-
delijkheid en zekerheid zorgt bij alle partijen 
voor rust en stabiliteit. Laat u daarom advise-
ren door een echte specialist op het gebied 
van scheidingen. Dat hoeft bij ons niet op de 
Dag van Scheiding, maar kan op een moment 
dat het u schikt.   

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Dag van de scheiding: 
Het samengestelde gezin

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

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

REUSEL - Wat een 
mooi, nieuw ini-
tiatief in Reusel. 
Op donderdag 22 
september, om 
10.00 uur, opent 
het Oogcafé Reu-
sel-De Mierden 

e.o. haar deuren. Een wat? Ja, je leest het 
goed, een oogcafé. Dat is een heel bijzon-
dere ontmoetingsplek voor iedereen die 
visueel beperkt is, begeleider van iemand 
met een visuele beperking is of gewoon ge-
interesseerd of nieuwsgierig is naar wat er 
bij een visuele beperking komt kijken. Ken 
jij iemand die blind of slechtziend is? Lees 
dit artikel dan zeker aan hem of haar voor.

Martien Adams, Aline Timmermans en Patric 
Lavrijsen zijn redelijk nieuw in de wereld van 
slechtzienden. Alle 3 zijn ze in de afgelopen 
jaren hun zicht geheel of gedeeltelijk kwijt 
geraakt. Zij weten als geen ander dat dit aan-
passingen vraagt, heel veel aanpassingen. 
Niet alleen fysiek, maar zeker ook mentaal. 
Contact met gelijkgestemden ervaren zij als 
heel prettig en dat gunnen ze anderen ook. 
En zo ontstond het idee van een oogcafé.

“We willen graag dat er contact ontstaat tus-
sen lotgenoten, zodat ze ervaringen en tips uit 
kunnen wisselen”, legt Martien het initiatief uit. 
“En misschien ontstaan er daarnaast uitein-
delijk ook nog wel vriendschappen of mooie 
sociale contacten.” Met het oogcafé faciliteren 
zij, samen met de gemeente Reusel-De Mier-
den, een mooie ontmoetingsplek. “De Oog-
vereniging helpt ons er bij”, gaat Aline verder. 
“Zij organiseren door het hele land oogcafés 
en kunnen ons dus prima van tips voorzien.” 

De eerste bijeenkomst zal voornamelijk in het 
teken staan van kennis maken met de Oog-
vereniging en de 3 enthousiaste initiatiefne-
mers. Ook is er ruimte om in groepjes elkaar 
en elkaars situatie te leren kennen. “Natuurlijk 
onder het genot van een kopje koffie of thee 
met iets lekkers”, lacht Aline. 

Plannen hebben de 3 genoeg. In de toekomst 
denken zij bijvoorbeeld aan gastsprekers of 
het organiseren van activiteiten. “En daarbij 
beperken we ons niet tot Reusel-De Mierden”, 
voegt Patric toe. “Iedereen uit de Kempen is 
van harte welkom. We noemen het bewust 
Reusel-De Mierden en omstreken (e.o.). En 
mocht het vervoer naar Reusel een probleem 
zijn, stuur ons dan een bericht. Dan denken 
we graag mee hoe op te lossen”. 

Alle 3 kijken ze uit naar 22 september. Dan 
opent de burgemeester van Reusel-De Mier-
den officieel het oogcafé. Vanaf dan is het café 
elke 4e donderdag van de maand van 10.00 
tot 12.00 uur geopend in het gemeentehuis in 
Reusel. En dat wordt vast en zeker een suc-
ces. Aan het enthousiasme van Martien, Aline 
en Patric zal het in ieder geval niet liggen. Zij 
raken niet uitgepraat en zitten vol ideeën. Ben 
jij ook enthousiast geworden? Kom dan zeker 
vrijblijvend langs. Je hoort en voelt dan vanzelf 
hun enthousiasme, gedrevenheid en goede 
ideeën. Het zal je beslist helpen. En natuurlijk 
is er ook alle ruimte om aan te geven waar jij 
als visueel beperkte of je familie, vrienden en 
kennissen behoefte aan hebben. 

Het oogcafé Reusel-de Mierden is te bereiken  
via oogcafereuseldemierden@hotmail.com. 
Ook hebben ze een eigen Facebookpagina: 
Oogcafe Reusel-de Mierden e.o.

Nieuw café in Reusel opent 
deuren voor visueel beperkten
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s

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

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

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

  1  t/m 4 jaar    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

Door Renate Matthijssen

Wist je dat je van oud eiken en kastanje-
hout héél mooie dingen kunt maken? Dat 
weten ze bij Uglywood in Hapert heel goed. 
Jaarlijks halen ze partijen oud hout naar de 
werkplaats om de prachtigste dingen van 
te maken. Geloof je ’t niet? Loop dan eens 
binnen in de showroom aan de Industrie-
weg 1-B in Hapert.

Elke plank beoordeeld op 
karakter

Al 20 jaar verzorgt Uglywood de import van 
oud hout uit voornamelijk Portugal en Frank-
rijk. Waarom uit die landen?  Sam van Gelder: 
“Dat heeft met vocht te maken. In die landen 
is de luchtvochtigheid erg laag en dus is het 
hout helemaal uitgewerkt. Het hout komt van 
oude schuren, huizen en stallen en heeft de 
tand des tijds doorstaan. Het is minstens 100 
tot 150 jaar oud. Door weer en wind is het sterk 
geworden en heeft het een prachtige uitstra-
ling gekregen.” Sam gaat een paar keer per 
jaar naar Zuid Europa om naar hout te zoeken. 
“Elke plank die ik meeneem naar Hapert heb 
ik in mijn handen gehad en beoordeeld. Het 
gaat voornamelijk om kastanje- en eikenhout 

omdat die twee soorten bijna onverwoestbaar 
zijn. Er mogen gebruikerssporen op zitten 
want dat geeft het hout karakter. In ons atelier 
wordt het bewerkt en halen we de natuurlijke 
schoonheid helemaal terug.”

Pure handenarbeid
Uglywood is ‘groener dan groen’. Sam: “We 
hergebruiken hout dat naar onze mening 
zich leent om de meest unieke stukken te 
creëren. Na jarenlang als staldeur dienst te 
hebben gedaan, kun je nog een prachtige 
tafel maken van de planken. Die verslijt je 
nooit meer. We maken ook vloeren, venster-
banken, trappen en woonaccessoires zoals 
spiegellijsten. Alles wat we maken is maat-
werk en geen twee tafels die uit onze fabriek 
komen zijn hetzelfde. Puur handenarbeid, ui-
teraard met moderne apparatuur, maar elke 
tafel is met de hand gemaakt. Daarom zitten 
er veel uren in maar dat zie je terug in de 
kwaliteit. We hebben geen massaproductie 
en dat willen we ook niet; maken wat onze 
klant wil, dat is ons doel.”

Het atelier
Meestal staan er ongeveer twintig tafels op 
voorraad. “We leveren rechtstreeks aan klan-
ten, maar werken ook samen met gerenom-
meerde interieurstylisten en winkeliers die 
onze producten aan de man brengen. Klanten 
kunnen uit de collectie kiezen maar natuurlijk 
kunnen ze ook precies aangeven wat ze willen. 
Een tafel van 6 meter lang? Geen probleem, wij 
maken ‘m. Ons motto: ‘wij doen ons best, het 
hout doet de rest.’ Iedere klant heeft een uniek 

product, dat is een garantie.” Een wandeling 
door het atelier, zoals Sam de werkplaats het 
liefst noemt, laat vele planken in verschillen-
de stadia zien. “Al het hout wordt bewerkt, 
schoongemaakt, nagekeken op ongedierte en 
desnoods behandeld en dan gaan we planken 
bij elkaar zoeken. Onze vakmannen maken er 
de mooiste dingen van waar onze klanten heel 
lang plezier van gaan hebben.”

Sfeerimpressie
Op Instagram en Facebook – ‘uglywooninte-
rieurs’ – vind je een mooie verzameling foto’s 

van meubelstukken die Uglywood geprodu-
ceerd heeft. Je proeft het karakter van het 
prachtige hout. Ook op de site zijn sfeerim-
pressies te zien. Je mag altijd een afspraak 
maken om op je gemak door de showroom 
te lopen of een kijkje te nemen in het atelier 
maar gewoon binnenlopen kan op werkda-
gen ook gerust. Je bent welkom om te komen 
kijken wat een mooie dingen je van ‘lelijk’ 
hout kunt maken. Uglywood, voor prachtig 
wonen.

Voor meer informatie: www.uglywood.nl
Tel. +31(6)46658830 of +31(6)37303331

Mooie dingen maken van ‘UGLY WOOD’
Uglywood in Hapert: 150 jaar oud hout voor nieuwe tafels, trappen/vloeren en woonaccessoires

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

HOOGE MIERDE - Op zondag 11 september 
organiseert Gilde St. Joris een fantastische 
brunch voor alle mensen uit Hooge Mierde 
(en omstreken). Met zijn allen gezellig aan 
één lange tafel in de Torendreef en lek-
ker eten, want we doen dit samen met De 
Bijenkorf. Dit restaurant tekent voor de 
kwaliteit. We beginnen om 12.30 uur. De 
opbrengst is voor de jeugd van HMVV.

Dit wil je meemaken! De Guld staat bekend 
om lekker eten en drinken. Wij zijn het toon-
beeld van Bourgondisch Brabant. En dat ge-
voel, die sfeer willen we met jullie allemaal 
delen. Bij de Dorpsbrunch is de tafel dus ook 
weer rijkelijk gevuld. Diverse soorten brood, 
veel verschillende soorten beleg, waaronder 
maar liefst drie warme gerechten: spekjes, 
worsten en roerei. 

Gezellig buurten, lekker eten en tegelijkertijd 
ook nog een mooi doel steunen. Voor de kin-
deren die al snel klaar  zijn met eten zullen 
we op het kerkpleintje enkele spelletjes klaar-
zetten.

De brunch kost € 15,- per persoon. Voor kin-
deren t/m 12 jaar is het € 7,50 en peuters t/m 
3 jaar mogen gratis komen proeven. Nodig 
opa’s en oma’s ook uit, of andere familie en 
vrienden. Iedereen is welkom!

Meld je aan via telefoonnr. 06-82599922, met 
een appje of een telefoontje. Graag even je 
naam vermelden en met hoeveel volwasse-
nen, kinderen of peuters je komt. 

Opgeven kan tot uiterlijk woensdagavond 7 
september.

Dorpsbrunch 
Heel Mierd 
aan tafel in 
de Torendreef
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Pionieren. Dat is nog de beste term om onze 
manier van werken in de beginjaren – we zijn 
gestart in 2016 – te omschrijven. We ope-
reerden – tamelijk provisorisch – vanuit onze 
pipowagen, geparkeerd aan het eind van 
onze oprijlaan naar Natuurbegraafplaats De 
Utrecht. Dat was knus maar ook behelpen. Lo-
gisch dus dat we een gat in de lucht sprongen 
toen de gemeentes Hilvarenbeek en Reusel de 
Mierden ons meldde dat onze bouwvergun-
ning voor drie ‘gebouwtjes’ was goedgekeurd.

Ik zet ‘gebouwtjes’ met opzet tussen haak-
jes omdat we niet heel consequent zijn in de 
namen die we hanteren. Soms zeggen we ‘ge-
bouwtjes’ maar soms ook ‘schuren’ – al klinkt 
dat naar mijn smaak een beetje oneerbiedig. 
En als we spreken van ‘paviljoens’, dan heb ik 
weer het gevoel dat we een te grote broek aan-
trekken. We hebben ook nog even gefl irt met 
namen als ‘pub’ of ‘saloon’: dat zijn immers 
ontmoetingsplekken waar wordt gehuild en 
gelachen, gegeten en gedronken. Maar ‘pub’ of 
‘saloon’ klinkt misschien weer net wat te olijk op 
een begraafplaats. Ook al wordt er bij uitvaar-
ten steeds vaker gelachen en gedronken, het is 
nog altijd geen feest. 

Wat dan wél?

We kunnen ons eindeloos het hoofd breken over 
passende namen, maar misschien ligt de oplos-
sing wel binnen handbereik. Sommige mensen 
zijn heel creatief in het bedenken van passende 
namen (en slagzinnen). Kortom: wie weet hebt 
ú wel een lumineus idee, een voortreff elijk plan, 
een klaterhelder moment of een geniale inval!

Het laatste wat ik wil, is u beperken in uw crea-
tiviteit of u manoeuvreren in een bepaalde den-
krichting. Toch wil ik u dit voorval niet onthou-
den. Taalkundige Wim Daniëls hield een verhaal 

op onze natuurbegraafplaats tijdens de offi  ci-
ele ingebruikname van de gebouwtjes. Toen ik 
hem vertelde dat ze nog geen namen hadden, 
stelde hij voor het grootste gebouw ‘papillon’ 
te noemen. Hij zei: ‘Als ik dat gebouw van boven 
zie, lijken de vier dakvlakken op de vleugels van 
een vlinder.’ Dat vond ik mooi, temeer omdat de 
vlinder met zijn ontwikkeling van rups via cocon 
naar vlinder ook staat voor ontwikkeling en ver-
gankelijkheid. Vergankelijk is bijvoorbeeld ook 
het hout van onze gebouwen. Het is niet geïm-
pregneerd of behandeld voor langdurig behoud. 
Ooit zal het vergaan, zoals alles ooit vergaat. 

De bijzondere architectuur van onze gebou-
wen is niet onopgemerkt gebleven. Zo dingen 
ze mee naar de prijs voor het beste publieke 
gebouw van het jaar van het Nederlandse plat-
form Architectenweb. Ook het grootste archi-
tectuurplatform van de wereld, Archdaily, be-
steedde aandacht aan onze nog altijd naamloze 
gebouwen… 

Dus: als u een dezer dagen in een hangmat ligt, 
op een badlaken aan het strand of op een lig-
stoel aan een zwembad, en heeft een helder 
moment: schrijf het op! We zijn erg benieuwd 
naar uw suggesties. De bedenker van de win-
nende na(a)m(en) van onze ‘gebouwen’ hijsen 
we uiteraard op schild! Hij of zij zal op termijn 
de namen onthullen. Fijne zomer!

Internationale aandacht 
voor onze gebouwen

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 - aanvang 14 uur 

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

Activiteiten

BLADEL - Het wordt steeds drukker op 
onze wegen. Voor veel ouderen een reden 
om steeds minder vaak de weg op te gaan. 
Vaak spelen gevoelens van onzekerheid 
hierin een rol. Onzekerheid omdat er 
steeds nieuwe verkeersborden bij komen 
en zij vaak de betekenis daarvan niet pre-
cies kunnen duiden.

Onzekerheid omdat zij de indruk hebben dat 
de overige weggebruikers steeds brutaler 
worden en vaak sneller rijden dan de toege-
stane snelheid. Ook spelen lichamelijke fac-
toren soms een rol omdat ze misschien iets 
trager reageren op verkeerssituaties of omdat 
ons gezichtsvermogen is afgenomen. Al deze 
factoren zorgen ervoor dat ouderen gaan 
twijfelen aan zichzelf en zij daardoor wat aar-
zelend of soms stuntelig aan het drukke ver-
keer deelnemen. Hierdoor brengen ze soms 
de verkeersveiligheid enigszins in gevaar en 
dat mag nooit de bedoeling zijn. Daarom is 
er alle reden om de aandacht te richten op de 
oudere automobilisten want zij vormen een 
kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Letsel 
is bij hen vaak ernstig van aard.

De 5 kernen van de gemeente Bladel die 
verenigd zijn in de KBO kring Bladel hebben 

samen het idee opgevat om in gezamenlijk-
heid een Verkeers Opfriscursus aan te bieden 
aan alle verkeersdeelnemers van 70 jaar en 
ouder. We gaan dit doen op 19 oktober vanuit 
MFA Hart van Hapert. Op deze dag kunnen 
een 48-tal 70-plussers op vrijwillige basis 
meedoen aan een verkeersvaardigheidsrit in 
hun eigen auto, een ogentest, een instructie 
bewegingsleer en een theorie verkeersin-
structie. Een belangrijk onderdeel van de cur-
sus is een rit in de eigen auto met een gedi-
plomeerd rijinstructeur.

Dankzij diverse subsidies blijven de kosten 
voor de deelnemers beperkt tot € 15,-. Het 
aantal deelnemers is echter beperkt tot maxi-
maal 48 personen. Acceptatie op volgorde 
van aanmelding. De cursus is geen examen 
en heeft geen consequenties voor het rijbe-
wijs. Na afloop krijgen de deelnemers een 
certificaat van deelname en het boekje ‘Veilig 
op de weg in het verkeer’.

Je kunt je aanmelden voor deze opfriscursus 
tot 20 september bij de plaatselijke senioren-
vereniging of via info@clusterseniorenbladel.
nl. Let op: deze cursus wordt georganiseerd 
voor alle 70-plussers van de gehele gemeen-
te Bladel, dus wie eerst komt, eerst maalt!

Opfriscursus rijvaardigheid 
voor ouderen

Nieuwe leden 
gezocht voor 

kleine 
schilderclub

REUSEL - Heb je zin in schilderen? 
Voor onze kleine, gezellige schilder-
club in Reusel zoeken we nieuwe 
leden. We schilderen op maandagoch-
tend van 09.00 tot 12.00 uur. 

Heb je interesse, bel dan naar Wies, tel. 
06-33962419 of Emma, tel. 06-49866264. 

Kom anders gerust een keer vrijblijvend 
kijken. Tot ziens!

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel
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Sport en bewegen is er voor iedereen. Althans zo zou 
het moeten zijn. De praktijk is anders voor mensen 
met een beperking. Als je rolstoel gebonden bent, 
een storing in het autistisch spectrum hebt of 
leidt aan een chronische ziekte dan is sporten 
of bewegen niet vanzelfsprekend.

Inclusief sporten is wel nadrukkelijk als ambities 
opgenomen in het Kempisch sport- en beweegak-
koord. Het kennismakingstoernooi bij VV Bladella 
voor kinderen met een beperking is een prachtig 
voorbeeld hoe het mogelijk is. Ook de Open Dag 
aangepast sporten bij AVR’69 waar kinderen onder 
meer diverse Frame Runners konden proberen is zo’n 
initiatief dat navolging verdiend. 23 juli startte bij AVR 
de eerste trainingsgroep! De winst is groot voor zowel de 
sporter als voor de betrokken voetbalclubs en AVR’69.

Uitnodiging 
De noodzakelijke aanpassingen om iemand met een beperking te laten deelnemen in het re-
guliere sportaanbod zijn soms minimaal of zijn er helemaal niet. Soms zit de beperking in onze 
gedachte. Een voorbeeld van zo’n mentale drempel vond plaats tijdens de Open Dag van de 
Reuselse binnensport. Een rolstoel gebonden persoon uit het dorp gaat wekelijks badminton-
nen in Tilburg. Hij vroeg zich af of het ook bij de lokale badmintonclub kon. Ter plekke is de 
daad bij het woord gevoegd. Na een potje badminton ging de club ter plekke in gesprek met 
hem en realiseerden zij zich dat ze nooit communiceren over deze mogelijkheid. 

Zo kregen we ook vraag bij welke vereniging Parkinsonpatiënten kunnen sporten? Er zijn 
Parkinsonpatiënten in de Kempen die willen badmintonnen, tafeltennissen, maar ook walking 
football of walking korfbal. Met kennis van de problemen die deze mensen tegenkomen lijkt 
het aanpassen van het spel niet al te complex. Welke vereniging neemt de uitnodiging aan? 

Drempels melden en bijdrage
Wil je ook sporten en kom je drempels tegen vanwege een beperking die je hebt? Meld ze ons. 
Mail naar info@kempeninbeweging.nl en we nemen contact op met de sportaanbieder om te 
onderzoeken hoe die drempel geslecht kan worden. Help je als sport- of beweegaanbieder 
mee de ambities om meer inclusief te sporten te realiseren? Je kan een bijdrage aanvragen. Vul 
dan het projectformulier op kempeninbeweging.nl in. 

Uniek Sporten vind je op kempeninbeweging.nl
Ben je op zoek naar mogelijkheden om aangepast te sporten? Of wil je als sportaanbieder jouw 
aangepaste sport aanmelden? Dit kan ook op www.unieksporten.nl.

Ook op www.kempeninbeweging.nl vind je in de categorie ‘Uniek sportaanbieders’ het comple-
te overzicht van Uniek sporten in de Kempen. Laten we inclusief sporten niet exclusief houden. 

www.kempeninbeweging.nl

Na twee maanden vakantie gaan op 
zaterdag 3 september de EnergieLoketten 
van KempenEnergie weer open.  Vanaf die 
datum kunnen Kempenaren er weer elke 
zaterdagochtend terecht met hun vra-
gen over alles wat te maken heeft met de 
energietransitie. De EnergieLoketten zijn 
te vinden in Bergeijk (bibliotheek, ‘t Hof), 
Bladel (bibliotheek, Markt), Eersel (biblio-
theek, Dijk 7), Oirschot (Visit, Markt) en 
Reusel (bibliotheek, Kerkplein). De loket-
ten zijn open van 10 tot 12 uur. Een afspraak 
maken is niet nodig, je bent altijd welkom 
en er is koff ie.

De stijging van de energieprijzen is voor velen 
een aanleiding om kritisch naar het eigen 
energieverbruik te kijken. Wat zijn de moge-
lijkheden om te besparen. De beste manier 
om te besparen is door minder te gebruiken; 
zorg ervoor dat de woning goed geïsoleerd is. 
Isolatie die jaren geleden is aangebracht, is 
nu vaak ondermaats. Maar er zijn voldoende 
mogelijkheden om de isolatie te verbeteren. 
Op het EnergieLoket laten ze de mogelijkhe-
den zien. 

Je kunt ook eff iciënter met energie omgaan 
door betere apparaten te gebruiken en door 
warmte terug te winnen. Een eff iciënte tech-
niek is die van de warmtepomp. Vraag op het 
EnergieLoket hoe je die toe kunt passen.

Tot slot kun je zelf energie opwekken uit de 
zon. De oudste techniek is die van de zonne-
boiler. Die doet 50% van je warm water en 
soms ook een deel van de ruimteverwarming. 
Zonnepanelen die stroom opwekken zijn zo 
wat gemeengoed geworden. Maar de salde-
ringsregeling gaat veranderen en dat heeft 
wel gevolgen. Steek je licht hierover op bij het 
EnergieLoket.

Bij het EnergieLoket zitten deskundige Ener-
giegidsen klaar om met je in gesprek te gaan. 
Ze doen dat onafhankelijk (ze hebben niks te 
verkopen) en vaak op basis van eigen erva-
ringen. 

Te druk op de zaterdagmorgen: het Ener-
gieLoket is ook elke dag en elk uur digitaal te 
bereiken. Stuur je vragen naar energieloket@
kempenenergie.nl. We antwoorden binnen 
enkele dagen.

www.kempenenergie.nl

Energieloketten weer open   
Advies over energieverbruikAdvies over energieverbruik

NNiieeuuwwee EE--BBiikkeess ddiirreecctt uuiitt vvoooorrrraaaadd ttee lleevveerreenn.. oo..aa ddeezzee;

Markt 17  Bladel  0497-229050 www.kempenebikes.nl 

Bosch activeline plus middenmotor gen 3 36v 250w met RIEM 
aandrijving. Accu 400 WH,  Hydraulische remmen, Antilekbanden, 
etc.

Pegasus E7F plus belt

Shimano E5000  middenmotor met 417wh accu. Hydraulische 
schijfremmen, antilekbanden, etc. Superfijne fietsbeleving.

Kijk voor ons volledige aanbod nieuwe elektrische fietsen van 

ggooeeddkkooooppssttee 

vvaann ddee KKeemmppeenn

GGaazzeellllee -- VViiccttoorriiaa -- BBaattaavvuuss -- SSppaarrttaa -- QQwwiicc –– CCoorrttiinnaa –– PPeeggaassuuss

Van € 2.849,00 Van € 2.599,00

op onze website www.kempenebikes.nl  of bezoek onze winkel.

Pegasus E7F plus belt

Voor € 2.399,00

Victoria eTouring 7.4

Voor € 2.299,00

IN DE KEMPEN
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Hoewel het niet de hele zomer veertig gra-
den is geweest, was het toch regelmatig 
warm genoeg om je toevlucht te nemen 
tot een zwembad. Een vriend van me had 
een plastic zwembadje in de tuin opgezet 
en nodigde ons uit om lekker te komen  
afkoelen.

Dat laatste had een dubbele betekenis: we 
konden gebruik maken van het zwembad, 
maar er waren ook lekker frisse biertjes  
beschikbaar. Luttele momenten na  
aankomst zat ik dan ook in het zwembad, 
gewapend met een Leffe Blond, in bijbeho-
rend glas. Dat lijkt een detail, maar is van 
belang voor het vervolg.

Nu ben ik natuurkundige van origine en 
een experiment is nooit ver weg… dus toen 
ik er twee op had, kroop het bloed waar het 
niet gaan kon en wilde ik graag even een 
theorietje checken. Dat theorietje was, dat 
het glas – met daarin (helaas) nog slechts 
een bodempje van het edele gerstenat – 
waarschijnlijk zou blijven drijven als ik het 
los zou laten.

Dat theorietje klopte inderdaad. Het werkt, 
probeer maar. Uiteraard krijg ik dan me-
teen de neiging om uit te rekenen hoeveel 
bier er nog in mag zitten voordat het glas 
zinkt (niet zingt – spelling is belangrijk:  
alleen wijnglazen zingen, bierglazen kun-
nen dat niet).

Die neiging probeer ik, terwijl ik dit stukje zit 
te schrijven, hardnekkig te onderdrukken.  

Toegegeven, het is dezelfde avond na  
deze laat-middagse poolparty, dus mijn 
analytisch vermogen is niet meer heel 
scherp, nadat een tripel de twee blondines 
achterna is gereisd. 

Ik kan nog net bedenken hoe ik het onge-
veer zou aanpakken: 1. aannemen dat het 
glas bolvormig is; 2. niet vergeten om het 
gewicht en de vorm van de voet van het 
glas mee te nemen in de opwaartse kracht; 
3. iets met een integraal voor een omwente- 
lingslichaam betreffende de hoeveelheid 
nog aanwezig bier. Pff… veel te moeilijk in 
deze toestand.

Daarom lukt het gelukkig om die neiging 
inderdaad te onderdrukken, nog voordat 
deze column ontaardt in een slecht vervolg 
op ‘Strandbal XXL’ (voor de liefhebbers: 
mocht je die hebben gemist: stuur me een 
mailtje als je de pdf wilt ontvangen).

Een andere vriend, eveneens deelnemer 
aan de poolparty, sloeg mijn experiment 
gade (mooi woord, lang niet gebruikt ook: 
‘gadeslaan’… niet te verwarren met je gade 
slaan; dat is bij wet verboden!) en wilde het 
ook proberen.  Helaas, met een recht (voor 
de fijnproevers: cilindrisch) bierglas werkt 
dit niet. 

Nee natuurlijk niet zeg ik dan, maar ja, 
hij is dan ook geen natuurkundige. Zelf 
ben ik dan weer geen socioloog. Dus niet  
gehinderd door enige vorm van tact, zei 
ik dit laatste tegen hem… Sindsdien eet ik 
door een rietje.

Poolparty

column

Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand september

Prestige
schelpen-

zand
200 gr.

25 kg nu 2 voor

€ 15,00

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

Felix
partymix

2+1 
GRATIS

Nature
Timothy hay

Beaphar Combotec
Tegen vlooien en teken

15% KORTING

GRATIS

Timothy hay

2e Halve prijs

EERSEL - Op zon-
dag 18 september 
is het weer tijd voor 
de jaarlijkse vlooi-
enmarkt van Scou-
ting Eersel. De loca-
tie is, net als vorig 
jaar, het Mortelveld 
(bij de Gamma). 

Komt u tijdens het opruimen, een verbou-
wing of verhuizing bruikbare spullen tegen? 
Bewaar ze even, dan komen wij ze op zater-
dag 17 september bij u thuis ophalen. Elk jaar 
komen we afwisselend in de helft van Eersel 
huis-aan-huis. 

Kijk op www.scoutingeersel.nl voor het over-
zicht van de straten waar we dit jaar langs-
komen. Wanneer uw straat er niet tussen zit, 
heeft u ook op zaterdag 17 september, tussen 
11.00 en 16.00 uur, de mogelijkheid de spullen 
zelf naar het vlooienmarktterrein te komen 
brengen. 

Waarom een vlooienmarkt?
Onze vlooienmarkt levert ieder jaar een 
mooie financiële bijdrage aan het hoognodi-
ge onderhoud van de blokhutten. Bovendien 
houden we er altijd een paar nieuwe leden 
aan over. Met uw spullen levert u een bijdra-
ge aan de scouting en kunnen wij doorgaan 
met het vermaken van de jeugd van Eersel.  
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Zondag 
18 september 
vlooienmarkt 
Scouting Eersel

WESTELBEERS - Op vrijdag 9 september, 
om 20.00 uur, is er een optreden van Erwin 
van Ligten met trio in De Cultuurboerderij, 
Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
 
Gitarist Erwin van Ligten, alias Erwing (Sura-
baya 11 juli 1957), verleent al jaren zijn diensten 
aan diverse artiesten, zoals Alessi brothers, 
Bertus Borgers, Barry Hay, Berget Lewis, Ma-
thilde Santing, Julya Lo’ko, Frédérique Spigt, 
Chris Hinze, Astrid Seriese, Micheline Van 
Hautem en vele anderen. Nu komt Erwin met 
zijn trio naar Westelbeers. Van Ligten vertolkt 
instrumentals afgewisseld met vocale songs 
van eigen hand en songs van o.a. Jimmy Hen-
drix, Chris Robinson en Jackson Brown. Wees 
welkom! Reserveren via:

www.cultuurboerderij.nl

Optreden van Erwin 
van Ligten en trio in 
De Cultuurboerderij

BLADEL - Het is de tweede keer dat Joyce 
haar werk in Bladel laat zien. Er zitten wel 
enkele jaartjes tussen, maar nu is het wat 
uitgebreider. Zowel in de Floriaan als in 
Huize Kempenland kunt u genieten van 
haar werk.

Joyce: “In mijn werk houd ik het graag dicht 
bij mijzelf, ik laat mij inspireren door gebeur-
tenissen die op mijn levenspad komen. De 

reizen naar Canada, Suriname en Indonesië. 
Maar ook de boeken en gedichten die ik lees. 
De natuur om mij heen is een steeds grotere 
inspiratiebron aan het worden. Bij alles wat 
ik schilder komen mijn Indische roots naar 
boven. Ik vind het heerlijk om te experimen-
teren met allerlei materialen, zand, papier, 
houtpulp, karton en vooral batikstoffen uit 
mijn geboorteland. Deze stoffen, door mijn 
familieleden gedragen, herinneren mij aan 
mijn jeugd.” 

“Soms  schilder ik op verschillende onder-
gronden, niet alleen op doek of papier. Zoals 
een kastdeurtje van het oude keukenblok of 
een op straat gevonden tafelblad. Thuis werk 
ik graag driedimensionaal. Een vorm die ont-
staat middels het werken met papiermaché. 
Steeds weer een nieuwe uitdaging. Voor een 
expositie in Roermond bij de Kruisgangen 
maakte ik buikmaskers van mijn zwangere 
dochter. Dit werk noemde ik Oermoeders, 
geïnspireerd op het gelijknamige boek van 
Reggie Baay”, aldus Joyce.

Joyce woont tegenwoordig in Herten, Lim-
burg. Het is nu ook weer een mooie gele-
genheid om tijdens een dagelijkse wandeling 
eens binnen te lopen. In de Floriaan is er de 
mogelijkheid om een kopje koffie te drinken.
De schilderijen zijn te zien tot eind december.
De Floriaan, Wielewaal Bladel en Huize Kem-
penland, Rondweg in Bladel zijn dagelijks 
open van 09.00 tot 19.00 uur.

Schilderijententoonstelling van Joyce Marteau 
in de Floriaan en Huize Kempenland
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Stoelenbroertjes
Stoelen & Tafels

Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

Ook op afspraak mogelijk! 
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP  ReuselStoelenbroertjes

Deens ovale eettafel
200x100 van € 1235,-

NU € 1075,-

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
220x100 NU € 1119,-
240x100 NU € 1155,-
260x100 NU € 1195,-
280x100 NU € 1249,-

Boomstam eettafel
160x100 van € 985,-

NU € 785,-       
,-

Fauteuil
van € 699,-

NU € 279,-

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN 

Gordijnen
Al vanaf € 32,50 p.m1
Incl. Gratis inmeten en plaatsen,
Snelle levering uit eigen atelier!

  

0497-645800             Whatsapp 06-30567913             info@bam-wonen.nl   

 www.bam-wonen.nl          BAM Wonen & Lifestyle             bam_wonenenlifestyle  

 Lange Voren 1 5541 RS Reusel             Ma t/m vr  9:00 - 17:00  &  Za 9:00 – 16:00   
                         

                                                                                                                  

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Massief eiken
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 819,-
200x100 NU € 849,-
220x100 NU € 885,-
240x100 NU € 919,-

260x100 NU € 959,-
280x100 NU € 1005,-

Ook andere modellen verkrijgbaar in mangohout en massief eiken!

PARTIJ VERKOOP

JONG & OUD

BLADEL - Sinds 2021 zijn Koen Duis en An-
nemiek van de Sande de trotse eigenaren 
van Zorghoeve De Elsten in Bladel. Het is 
een kleinschalige dagbestedingsplek voor 
mensen die graag actief in het leven willen 
blijven staan, ieder op haar of zijn eigen 
niveau. De activiteiten worden hierop aan-
gepast.

Zorghoeve De Elsten biedt een veilige en 
ontspannen leefomgeving. Het welzijn van 
de deelnemers in combinatie met Brabantse 
gezelligheid staan centraal. 

Koen en Annemieke vertellen tijdens Koff ie 
en meer over de activiteiten van De Elsten 
en beantwoorden graag uw vragen. Deze 
activiteit wordt gehouden in het kader van 
Koff ie en meer. U bent van harte welkom, 
de toegang en koff ie zijn gratis. Vooraf aan-
melden is gewenst. Dit kan via: www.biblio-
theekdekempen.nl of aan de balie van de bi-
bliotheek aan de Markt 4 in Bladel, telefoon 
085-773290.

Zorghoeve De Elsten bij Koffi  e 
en meer in Bibliotheek Bladel
Woensdag 14 september van 10.30 tot 12.00 uur

EERSEL - Samen over boeken praten is 
leuk én verrijkend. Je bekijkt een boek met 
andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. 
Bovendien ontmoet je leuke mensen. 

Een enthousiaste leesclub in Eersel verwel-
komt graag nieuwe leden. De groep komt 
eens in de 4 of 5 weken bijeen, op vrijdag-
middag, roulerend bij de leden thuis.

In het aankomend seizoen worden de vol-
gende boeken gelezen en besproken aan de 
hand van leeswijzers met discussievragen die 
het gesprek meerwaarde geven: ‘Herkomst’ 
van Sasja Stanisjlic, ‘De familie Wachtman’ 
van Christiaan Alberdingk Thijm, ‘De terug-
keer’ van Esther Gerritsen, ‘De stem’ van Jes-
sica Durlacher, ‘Klara en de zon’ van Kazuo 
Ishiguro, ‘Raam, sleutel’ van Robbert Wela-
gen en ‘Het lichtje in de verte’ van Antonio 
Moresco.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u meer 
weten? Daarvoor kunt u terecht bij de con-
tactpersoon van de leesgroep, Annette Baas, 
via e-mail baasannette@gmail.com.

De boeken zijn gekozen uit door deskundi-
gen opgestelde boekenlijsten van de lande-
lijke leescluborganisatie Senia. Zie voor meer 
informatie:

www.senia.nl

Leesclub 
literatuur in 
Eersel zoekt 
nieuwe leden

Sinds kort is er een splinternieuwe fietsen-
stalling bij het busstation in Reusel. Tij-
dens de werkzaamheden zijn de fietsen die 
in het tijdelijke fietsdepotje stonden, ge-
stald in de garage van het gemeentehuis. 

Heb je je fiets hier destijds neergezet en staat 
hij er niet meer tussen? Meld je dan zo snel 
mogelijk bij de balie van het gemeentehuis. 
Na 23 september worden de fietsen namelijk 
verwijderd!

Fiets uit depot 
verwijderd? Meld je 
vóór 23 september!

Reünie bedrijfshulp 
Hoogeloon e.o.

HOOGELOON - Wij zijn bezig met 
het organiseren van een reünie van 
bedrijfshulp Hoogeloon e.o.

Heb jij gewerkt bij de bedrijfshulp tus-
sen 1968 en 1998 onder leiding van 
Frans van de Pas, meld je dan nu aan via 
bedrijfshulphoogeloonreunie@gmail.
com. We hopen op veel aanmeldingen!

Anita Leermakers en 
Kees van der Heijden
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

C

M
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CM

MY

CY
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K

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

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

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

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

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736
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Hoekbanken
direct leverbaar ! !
Hoekbanken

De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

www.deecho.nl - provincialeweg 65 - Veldhoven - 0402536377

Mango meubels
direct leverbaar ! !

REUSEL - Voor huldiging van de 6 jubilaris-
sen bij het Reusels Gemengd Koor (RGK) 
werd ruim de tijd genomen. Elk van de ju-
bilarissen werd persoonlijk toegesproken 
door het bestuur en respectievelijk geëerd 
met een oorkonde en de overige bij hun 
persoonlijke jubileum behorende versie-
ringen in de vorm van een zilveren of gou-
den speld of hangertje. 

De zilveren jubilarissen (25 jaar lid) waren: 
Annie Raes-Maas, Jeanne Maas-Maas en Eva 
Hurkmans-Wojcic. De robijnen jubilarissen 
(40 jaar lid) waren: Nellie Maas-van Gorp, 
Mimsy Adams-Matakoepan en Albert van 
den Borne.

Tenslotte ontvingen de jubilarissen ook nog 
een prachtig boeket bloemen die geleverd 
werden door bloemsierkunst De Hennekooi 
in Hoogeloon. De voortreff elijke bloemenwin-
kel die helaas op het punt staat om te gaan 
stoppen met het bedrijf. Omdat dit bedrijf 
gedurende meerdere jaren de hofleverancier 
was bij gelegenheden van het RGK en altijd 
geweldige service bood aan onze vereniging, 
ontving ook bedrijfsleidster Hanny van Heijst 
een speciaal voor haar aangepaste oorkonde 
van het koor, met dank voor genoten service 
en de prachtige boeketten. 

De feestelijkheden zorgden deze avond nog 
lange tijd voor gezelligheid in CC De Kei.

Huldiging jubilarissen 
Reusels Gemengd Koor

REUSEL - Op zaterdag 10 september is er 
een  vinyl-dansavond met DJ Jeandamo. De 
vinyldraaier uit de streek draait zaterdag-
avond van 18.00 tot 24.00 uur in Café ‘t Kie-
zeltje. Veelal dansmuziek uit de 50’s-60’s-
70’s, en natuurlijk op verzoek. Ambiance 
verzekerd!

Zondag
Op zondag 11 september, van 15.00 tot 22.00 
uur, draait DJ Jeandamo lokaal en Neder-
landstalige muziek. Natuurlijk ook retro en 
specifieke kermismuziek. Keuze genoeg uit 
de vinylcollectie van deze DJ. Thema van de 
dag ‘T is van alle Tijden Reusel Swingt’.     

Maandag
Op maandag 12 september: ‘Reusel kermis 
zoals het was’ met Radio Kreek. Heb je af en 
toe ook heimwee naar de kermis zoals die 
vroeger was? Het was een beetje intiemer, 
elk cafeetje had zijn eigen ambiance en sfeer. 
Vriendenclubs en families trokken rond, gin-
gen gezellig met elkaar aan tafels zitten, een 
pintje drinken, wat dansen. De muziek was 
wat minder hard, dus er kon volop gebuurt en 
gezeverd worden over van alles en nog wat. 
Je wist nooit precies wat er ging gebeuren en 
wie je tegen zou komen... en dat was nou nèt 
het leuke! 

Op maandag 12 september gaan we die tijd 

in De Kei laten herleven. De sfeer van weleer 
wordt neergezet door Radio Kreek met typi-
sche kermismuziek, tijd en ruimte  voor een 
praatje, een (prijs-)dansje, een hapje, een 
kleine stunt en wie weet wat nog meer. 

We starten om 14.00 uur tot .....!

Kermisprogramma 
CC De Kei
10 t/m 12 september
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Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

25 September 2022 
Ruil en Rommelmarkt

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

V.Z.W. DE GRENSLANDTREKKERS 

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

GRATIS Deelname en toegang 

 
Terrein : De Roesthoef, Polderstraat 6, Arendonk 

Voor info mail : vzw.degrenslandtrekkers@gmail.com 
Of bel Nico van Gompel : 0031-623546234 

 

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.

ZONDAG 11 SEPTEMBER

GARAGESALE BV DE NOORDHOEK
Locatie: P.G. Ballingslaan, Wilhelminalaan, 
Helleneind en Albrecht Rodenbachplein, 
Bladel. Tijd: 10.00-14.00 uur. 
Voor info kijk op: www.bvdenoordhoek.nl

OPEN DAG STICHTING 
HET GROENE GOUD
Locatie: tussen Beemdstraat-Zwartak-
kers-Postelweg, Bladel. Tijd: 10.00-16.00 uur.
Er valt van alles te beleven, o.a. verschillende 
kraampjes met biologisch geteelde groenten, 
aardappelen, etc. Er worden rondleidingen 
gegeven en je mag zelf een bos bloemen 
knippen of je krop sla oogsten!

MCB DIRECT PARELRUN
HARDLOOPEVENEMENT
Start en finish: Markt, Eersel. Afstanden: 5, 10 
of 15 km en voor kinderen de Sterrenstrand 
Kidsrun. Start Kidsrun: 10.00 uur. Start Parel-
run: 11.00 uur. Meer info: www.parelrun.nl  

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.

OPEN DAG MODELVLIEGCLUB
AEROCLUB BLADEL
Route naar het vliegveld van de club wordt 
aangegeven met borden aan de weg tussen 
Bladel en Netersel. Tijd: 14.00-17.00 uur.
Gratis entree. Er wordt gevlogen met diverse 
soorten modelvliegtuigen!

VLOOIENMARKT 
SCOUTING EERSEL
Locatie: Mortelveld (bij de Gamma), Eersel.
Tijd: 11.00-15.00 uur. Met uw spullen levert u 
een mooie bijdrage aan het hoognodige 
onderhoud van de blokhutten!

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.

GARAGESALE BV DOOLLAND
BLADEL
Locatie: Doollandweg, Doornekker, 
De Haecken, Hofstad, De Smelen, Schaaps-
kuil, Kalverekker, Stokekker, Schalieven, 
Lange Trekken, Koekoeksbos, Zeuvenspent, 
De Rogter, De Groten Ekker, Berkekker 
en Hoendernesten, Bladel. 
Tijd: 10.00-14.00 uur. Kom shoppen. 
Een bezoekje is zeker de moeite waard!

ROMMELMARKT/RUILBEURS
VZW DE GRENSLANDTREKKERS
Locatie: Huifkarverhuur de Roesthoef, 
Polderstraat 6, Arendonk (B). 
Aanvang: 08.00 uur. Gratis entree. 
Gedeelte overdekt terrein. Gratis deelname.

ZATERDAG 1 OKTOBER

OPTREDEN 
GOLDEN EARRING 
TRIBUTE
Locatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6, 
Vessem. Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 12,50. 
Reserveren: tributebands@dnboogerd.nl

ZA. 1 T/M MA. 3 OKTOBER

KERMIS HULSEL
Locatie: centrum Hulsel.

ZA. 1 T/M DI. 4 OKTOBER

KERMIS VESSEM
Locatie: centrum Vessem.

ZATERDAG 8 OKTOBER
ZATERDAG 15 OKTOBER
ZONDAG 16 OKTOBER

REVUE-AVOND 
‘PROOST’
Locatie: De Schakel, De Stad 5, Hooge 
Mierde. Tijd: 8 en 15 okt. 20.30 uur en 16 okt. 
14.00 uur. Entree: € 13,00. Leuke revue-avond 
met veel zang door Music to Move uit Hulsel. 
Kaartjes bestellen via www.tschouw.nl

ZONDAG 6 NOVEMBER

HERFSTFAIR 
KNEGSEL
Locatie: gemeenschapshuis De Leenhoef,
Steenselseweg 8, Knegsel. 
Tijd: 11.00-16.00 uur. Gratis entree. 
Heb je een leuke hobby en wil je die laten 
zien aan iedereen, dan kun je bij ons een tafel 
huren. Neem contact op met leocorrievan-
derheijden@gmail.com of 06-81647344.

EventsEvents
theatertheater

EVENEMENT 
VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

zaterdag 1 oktober

THE WIENERS
The Wieners play Buddy Holly

The Wieners speelt de muziek exact zoals 
die eind jaren ‘50 werd opgenomen, met 
de typerende achtergrondkoortjes. Een 
schitterende hommage aan een van de 
pioniers van de popmuziek: Buddy Holly!

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 17,50

zaterdag 17 september

JOCHEN OTTEN
Zijn stinkende best (cabaret)
Jochen heeft de meest hilarische en tref-
fende stukken uit zijn oeuvre verzameld. 

Let op: deze voorstelling wordt gespeeld 
in De Ster in Lage Mierde.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
MET KANTOREN IN HELMOND EN EINDHOVEN

TE KOOP PER INSCHRIJVING

Cultuurgrond aan Westelbeersedijk te Casteren
Oppervlakte: 03,94.00 ha 

Inschrijving tot en met 27 oktober 2022 vóór 13.30 uur.

Brochure met inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier 
kunt u opvragen bij ons kantoor 0492-661884 of heuvel@heuvel.nl. 
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Marjon en Hans van der Mark zorgen 
samen voor communicatie in de 
breedste zin van het woord. Marjon 
richt zich op offline en online reclame/
marketing en illustraties, Hans op 
technische documentatie, marketing en 
bedrijfsfotografie.

Vertel iets over de bedrijfsnaam
versID staat voor verse ideeën op grafisch én 
technisch vlak; van IDee tot IDentiteit

Vertel iets over jullie bedrijf
Hans: Ik heb een brede technische en 
marketing achtergrond. Door jarenlange 
ervaring zie ik snel hoe een machine werkt 
en heb ik weinig uitleg nodig. Ik schrijf 
vanuit de gedachtegang van de gebruiker 
een handleiding, verplicht onderdeel van 
elke machine en ik adviseer engineers over 
veiligheidsaspecten.
Marjon: Ik verzorg de reclame voor een 
merk, product, dienst of bedrijf. Ik ontwerp 
bijvoorbeeld logo’s en huisstijlen, brochures, 
verzorg social media, websites en alles 
wat erbij komt kijken. We doen veel zelf, 
maar hebben ook langdurige en prettige 
samenwerking met diverse partners voor 
bijvoorbeeld drukwerk en beletteringen.

Welke eigenschappen typeren
jouw ondernemerschap?
Stappen durven zetten, vooruitkijken, 
meebewegen en denken in oplossingen.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Het zit in mijn bloed! Ik vind het fijn de vrijheid 
te hebben om zelf de koers te bepalen, en zo 
binnen het bedrijf dingen te doen die we leuk 
vinden.

Tips voor startende ondernemers?
Investeer in de juiste dingen, kijk uit voor 
tunnelvisie en heb nooit spijt van dingen die 
je gedaan hebt, want je hébt ze tenminste 
gedaan!

Beste tip die je zelf ooit gekregen hebt?
Focus op je sterke kanten en investeer in 
goede relaties.

Hoe vind je de balans tussen werk/privé?
H&M: Dat gaat prima, we wonen, leven 
en werken samen maar het gaat écht niet 
altijd over werk. We stappen op z’n tijd in de 
camper, waar we dan juist ook weer nieuwe 
inspiratie van krijgen. Voor ons is het kantoor 
aan huis een groot pluspunt gebleken.

Leukste compliment dat je ooit kreeg?
Hans: Dat bedrijven door de toegevoegde 
waarde van mijn handleiding hun machines 
aan grote ondernemingen konden verkopen 
en daarmee hun positie hebben kunnen 
versterken.
Marjon: Dat ik precies weet te vertalen waar 
de behoefte ligt en dat omzet in een passend 
resultaat. De tevredenheid en de lach op de 
gezichten, dat is waar ik blij van word.

Wat is je grootste uitdaging
als ondernemer?
Dat mijn technische kennis niet verloren 
zal gaan. Ik zit te broeden op plannen om 
daar in een adviserende of docerende 
functie invulling aan te gaan geven. Lijkt me 
geweldig om mijn kennis van documentatie 
over te dragen.

Wat vind je van OBGB?
H&M: Gemoedelijke laagdrempelige 
netwerkclub waarin het vooral mooi is 
om de mens achter de bedrijven te leren 
kennen. Het zorgt mede voor mooie lokale 
samenwerkingen.

www.obgb.nl

OBGB−LIDBEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:

versID Communicatie
SECTOR:

Technische documentatie 
en reclame
AANTAL MEDEWERKERS: 3

 Marjon en Hans
       van der Mark 

BLADEL - Kom gezellig op zaterdag 10 en 
zondag 11 september varkens kijken tijdens 
het Weekend van het Varken op het HyCare 
varkensbedrijf, Raamloop 4 in Bladel.

Op zaterdag 10 en zondag 11 september kan 
iedereen bij 14 varkensbedrijven in heel Ne-
derland varkens komen kijken en er zelf ont-
dekken hoe het is om in deze tijd varkenshou-
der te zijn. In Bladel is iedereen welkom in de 
speciale HyCare stal waar varkens worden 
gehouden volgens de nieuwste inzichten 
op het gebied van hygiëne, gezondheid en 
dierwelzijn. Medewerkers van het bedrijf en 
toeleveranciers geven er uitleg over de Ne-
derlandse varkenshouderij en organiseren al-
lerlei leuke activiteiten op het erf. U bent hier 
beide dagen welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe inzichten over gezondheid en 
welzijn bij varkens  
Moderne varkenshouders willen graag laten 
zien dat het in deze tijd spannend maar ook 
leuk ondernemen is in de varkenshoude-
rij. Daarom organiseert The Pig Story op 10 
en 11 september een interessante open dag 
voor jong en oud bij varkenshouderijen in 
heel Nederland. In Bladel opent HyCare haar 
varkenshouderij voor het publiek. De HyCare 
stal is een voorbeeldstal waar nieuwe manie-
ren om hygiënisch te werken in de varkens-
houderij in de praktijk worden gebracht. Veel 
varkenshouders nemen ideeën of het com-
plete ontwerp van deze stal over om varkens 
nog gezonder en vitaler te houden. 

Bezoekers valt het meteen op dat de stal 
opvallend schoon is. Medewerkers in dit 
bedrijf wisselen telkens van kleding als ze 
een andere afdeling van het varkensbedrijf 
betreden. Dat is tijdens de open dag goed 
te zien omdat er in elke afdeling een andere 
kleur kleding wordt gedragen. Varkens leven 
in verblijven zonder naden, kieren en pori-
en. Het verblijf van de dieren kan daardoor 

brandschoon worden gehouden, waardoor 
ziekmakende bacteriën zo min mogelijk kans 
krijgen. Omdat goed drinken voor varkens erg 
belangrijk is, worden ook de waterleidingen 
en drinkwaterbakken steeds goed schoonge-
maakt en kiemarm gehouden. Varkens drin-
ken daardoor schoon en zuiver water met een 
frisse smaak. Het stimuleert de dieren om 
lekker veel te drinken. 

Om te voorkomen dat muizen of ratten ziek-
tes mee naar binnen nemen, is het erf van 
deze boerderij op een speciale manier aan-
geplant en ingericht. Een singel met puntige 
grassoorten, geurige kruiden en potten die 
een subtiele brandlucht verspreiden, maken 
van het erf een onaangename omgeving voor 
ongedierte. Muizen en ratten worden op een 
natuurlijke manier verjaagd.   

Geniet van allerlei gezellige activiteiten 
op het boerenerf
Tijdens het Weekend van het Varken kun je 
in dit bedrijf varkens kijken vanuit een speci-
ale experience gang met vensters. Bovendien 
is er op het erf van de HyCare stal van alles 
te zien en te beleven voor jong en oud. De 
voerleverancier vertelt over wat varkens eten. 
Er zijn varkensspeelgoed en filmpjes over de 
varkenshouderij te zien. Bezoekers kunnen er 
producten proeven en er is een springkussen. 

Het Weekend van het Varken in Bladel wordt 
gehouden aan Raamloop 4 en is gratis te 
bezoeken op zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember van 10.00 tot 16.00 uur. Overigens kan 
iedereen elke dag, gratis en zonder afspraak, 
naar varkens kijken bij tientallen zichtstal-
houders. 

De adressen en openingstijden van deze zicht-
stallen vind je op www.thepigstory.nl. Je vindt 
daar ook de adressen en openingstijden van 
alle andere Nederlandse varkenshouders die 
meedoen aan het Weekend van het Varken.

Kijken bij HyCare varkensbedrijf 
tijdens Weekend van het Varken
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 8

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#2

4 6 2 3 6 9 7
3 7 8 1

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

7 1 4 8
8 7 1 8 6 9

7 6 8
4 2 1 4

3 6 5 4 1 3 7 5
2 4

2 1 5 3
9 4

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

9 6 4
4 1 2 4 3 2

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

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 35

It is illegal to drive m
ore than tw

o thousand sheep dow
n H

ollyw
ood

Boulevard at one tim
e.

6 2 8 3
4 6 9

1 5 7 2
1 6 9 8 5

5 1 4 8 2
1 9 2 5

5 3 9
9 6 2 4

De winnaar van vorige week is: 

Peter van der Heijden 
uit Bladel

met de oplossing: 
‘Wie zaait zal oogsten’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 35

It's not the years, it's the m
ileage.

1
2 4 1

3 5 9 4
1 2 6

7 5
3 5 8

6 5 8 3
4 2 5

7

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #5

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

www.puzzelpro.nl©

AROMA
AUTORIT
CADANS
COCON
EERST

EMBOLIE
FRONS

FUSIE
GEBAAR
GEWEI

IVORIAAN
KOLDER

KORENVELD
KRAMP

KRING
KWESTIE
LAFHEID

LENTE
LUILAK

MOZZARELLA
NOTOIR

PARAAT
PENNING
PLUMEAU
POESTA

RECHTMATIG
RETORT

RIDDERORDE

ROGGE
SECTIE

SLACHTBLOK
SLOOT

SOMBER
SOMMA
START

STEMPELAAR
SUKKEL

TENTSTOK
VETER

VOEGWOORD
WADLOPEN

WATERVOGEL

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Boerenleven • Oplossing: Wie zaait zal oogsten • Antwoorden: A: Kruiwagen – 
B: Suikerbietenteelt – C: Boerinnenbond – D: Zwart zaad – E: Godsakker – F: Tweedracht zaaien – G: Misoogst – 
H: Voortrekken – I: Paniek zaaien – J: Erfbelasting – K: De teugels loslaten – L: Kinderboerderij – M: Ploegmakker – 
N: Achtergrondkoren – O: Publiekstrekker – P: Strohalm – Q: Van haver tot gort – R: Voorkennis

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

Woordzoeker

Op het festivalOp het festival
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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

Nazomeren in de Kleurrijke Kempen
De tijd vliegt‚ het is alweer september en na een warme, gezellige en zonnige 
zomer kleurt de Kempen langzaam op met bloeiende paarse heide en krijgen de 
bomen hun prachtige herfstkleuren die het najaar zo kleurrijk maken. Misschien 
wel de mooiste tijd van het jaar om onze verrassende regio te verkennen. 

Pak de fiets en waan je in de wereld van heksen, kabouters en smokkelaars. Ga 
op weg‚ volg de knooppunten en stap eens van de fiets om bij één van de mooie 
ondernemingen neer te strijken, wellicht gebruikmakend van een Snoeperke!

Hoe zit het ook alweer met de Snoeperkes?
Leuk om te geven, maar ook zeker zo leuk om zelf te gebruiken. Laat je verrassen door 
onze regio en onze ondernemers.

12 gerechtjes voor € 16,95 met een keuze uit zo′n 40 ondernemers uit de regio. Bij 
inlevering van een Snoeperkesbon is een consumptie verplicht. Let wel op, deze 
Snoeperkes zijn nog geldig tot 1 november 2022.

Bezoek onze nieuwe websites: www.visitbladel.nl of www.visitreuseldemierden.nl 
waar je onder andere de Snoeperkes, agenda, bezienswaardigheden en bijvoorbeeld 
onder de kop “routes” fietsroutes, 
wandelroutes en 
ruiterroutes kunt 
vinden. 

Zowel de gratis sage
en legendes 
fietsroutes, als de
Snoeperkes zijn 
verkrijgbaar bij 

Visit Bladel 
Markt 21a - Bladel 

Visit Reusel-De Mierden
Kerkplein 69 - Reusel

onder de kop “routes” fietsroutes, 

Visit Reusel-De Mierden

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

Ontdek onze nieuwe
najaarscollectie!

Onze merken
&Co Woman - Angels Jeans - Bloomings - Cecil - Dreamstar - Elle Riva - Enjoy 
Erfo - FOS Amsterdam - Inshape - Leona - Mind.Set - NED - Red Button - Setter 
Signature - Tom Tailor - Yest - Zerres - Zoso

Voor de heren: Casa moda - Club of Comfort - Lerros - Tom Tailor 

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag     13:00 - 18:00
Di t/m do     09:00 - 18:00

Vrijdag     09:00 - 20:00
Zaterdag    09:00 - 16:00

najaarscollectie!
Noteer in je agenda: Modedag donderdag 22 september

Onze merken
&Co Woman - Angels Jeans - Bloomings - Cecil - Dreamstar - Elle Riva - Enjoy 

Noteer in je agenda: Modedag donderdag 22 september

Nieuwe merken!
&Co Woman 
Red Button 
FOS Amsterdam

KEMPENLAND

Van zaterdag 10 t/m dinsdag 13 september 
is het kermis in Reusel. Lees alles wat je 
moet/wil weten via www.reuseldemierden.
nl/kermis. 

De openingstijden zijn zaterdag van 14.00 tot 
01.00 uur en zondag tot en met dinsdag van 
13.00 tot 00.00 uur. Op zaterdag 10 september 
wordt de kermis om 14.00 uur off icieel geo-
pend door wethouder Frank Rombouts.

‘Prikkelarme’ kermis
Op dinsdag 13 september draaien tussen 
14.00 en 15.30 uur alle attracties ‘prikkelarm’: 
het geluid gaat uit en de lichtjes worden ge-
dimd. Ook wordt de snelheid van de attracties 
aangepast. Hierdoor is de kermis toegankelij-
ker voor mensen met bijvoorbeeld autisme of 
epilepsie. 

Omwonenden worden per brief geïnformeerd 
over wegafsluitingen en parkeervoorzienin-
gen. Wij wensen iedereen een ouderwets en 
gezellige kermis!

Kermis in Reusel: 
ouderwets gezellig!
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De zomer lijkt dit  jaar geen einde te kennen, 
het is en blijft zonnig en warm… Dan heb ook 
ik niet altijd zin om lang in de keuken te staan. 
Dit recept is zo klaar. De pasta kun je vooraf 
koken. De veldsla en kool komen uit een zakje 
en ook de kip is al klaar. Kwestie van even 
mengen en het staat op tafel. Appeltje – eitje.

I Love to Cook
met  Ivanka

INFORMATIEF

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Koolsalade 2.0

Ingrediënten
• 200 gr  kleine schelpjes pasta
• 300 gr fijn gesneden witte kool
• 50 gr veldsla
• 5 el knoflooksaus
• 350 gr gerookte kip
•  handje geroosterde gezouten cashew-

noten
• 1 bosje fijn geknipte bieslook

 4 personen voorbereiding - 15 min klaar in 20 min

Bereiding
Kook de schelpjes volgens de verpakking. Spoel af met koud water en ga verder met de salade.
Haal de blaadjes van de veldsla los van de trosjes (knijp de worteltjes eraf). Snijd de gerookte 
kip in kleine blokjes. Vermeng de schelpjes met de kool, slablaadjes en kip. Roer de knof-
looksaus erdoor, evt. wat extra als je van sausig houdt. Bestrooi met de cashewnoten en de 
bieslook.

Heb je PC55 
een keer 

niet ontvangen?

Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen

Geef een bezorgklacht altijd door via www.pc55.nl/bezorgklacht

AFHAALPUNTEN

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

Gemeentehuis Bladel Markt 21 Bladel
Visit Bladel Markt 21A Bladel
Tuincentrum Groenen Hulselseweg 11 Bladel
De Houtwinkel Industrieweg 3 Bladel

Visit Reusel Kerkplein 69 Reusel
Esso Wilhelminalaan 9 Reusel
Tamoil Turnhoutseweg 32A Reusel

Gemeenschapshuis De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel

Even de tijd nemen voor de lokale berichten....

In verband met de (opbouw van de) kermis 
wordt de weekmarkt van vrijdag 9 septem-
ber gehouden op de Groeneweg, tussen de 
Wilhelminalaan en Plonderijen. 

De doorgaande weg wordt afgesloten vanaf 
Groeneweg 3, zodat het parkeerterrein bij de 
voormalige St. Jozefschool bereikbaar blijft. 
Ook de tandartspraktijk blijft bereikbaar tij-
dens de kermis. Vishandel Veerman staat op 
donderdag 9 september op het parkeerter-
rein bij het busstation aan de Kruisstraat.

Weekmarkt verplaatst 
tijdens kermis

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

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

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

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

www.dierenbescherming.nl/collecte

Collectanten 
gezocht voor de 
Dierenbescherming
Collecteweek van 2 t/m 8 oktober
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ONTDEK ONZE NIEUWE
KIDSCOLLECTIE

Sniederslaan 12A Bladel
Nieuwstraat 24 Eersel
www.durlinger.com 

BLADEL - Op zondag 11 september organi-
seert Stichting Het Groene Goud een open 
dag op educatieve zelfoogsttuinderij aan 
de Beemdstraat in Bladel. 

Het tweede seizoen is in volle gang. Zo’n 
150 huishoudens genieten wekelijks van een 
overvloed aan prachtige bloemen en heerlijke 
groenten en aardappelen. En van gezellige 
ontmoetingen op het land, de rust, ruimte en 
alles wat er nog meer groeit, bloeit en rond-
vliegt. Met een geweldige club vrijwilligers 
maken we er telkens weer iets moois van. 
Kom zelf eens kijken en genieten! 

Van 10.00 tot 16.00 uur valt er van alles te 
beleven. Tijdens de open dag staan er ver-
schillende kraampjes en wordt er ook voor 
de kinderen iets georganiseerd. Er worden 
rondleidingen gegeven en je mag zelf een 
bos bloemen knippen of je krop sla oogsten. 

Bij de receptentafel zijn heerlijke recep-
ten uit te wisselen. Lekker lanterfanten en 
niks doen kan ook. Verder worden er kook-
demo’s gegeven met diverse groenten van Het 
Groene Goud, en Anne-Marie showt dat 
iedereen kan leren fermenteren. Kruiden-
huis Monique staat er met heerlijke soorten 
biologische kruidenthee en andere geurige 
kadootjes. Bij de bloemenstand zijn ook bos-
sen bloemen, vaasjes en bloemenzaad te 
koop. Met ook nog een kraam met biologisch 
geteelde groenten, aardappelen, hapjes en 
drankjes kom je zeker niets tekort.

Je vind de tuinderij in het gebied tussen de 
Beemdstraat - Zwartakkers - Postelweg in 
Bladel. Kom zoveel mogelijk te voet of met de 
fiets. Kom je toch met de auto, graag parke-
ren op de Varkensmarkt of de markt in Bladel.

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

Zondag 11 september open dag 
Tuinderij Het Groene Goud

W E S T E L -
BEERS - Ook 
zo benieuwd 
naar de herin-
richting van 
het beekdal 
de Groo-
te Beerze? 

Spring dan zaterdag 10 september op de 
fiets en ontdek het beekdal op een unieke 
manier. Samen met Brabants Landschap 
en aannemer Van Der Zanden organiseren 
we een informatieve fietstocht die je zelf-
standig kunt fietsen. 

Onderweg zijn afstappunten gemarkeerd. 
Op die locaties vertellen medewerkers over 
de herinrichting van het beekdal, dat afge-
lopen jaar is uitgevoerd. We wandelen hier 
een klein stukje het gebied in, om de Groote 
Beerze van dichtbij te bekijken.

Tijd: vertrek is mogelijk tussen 09.00 en 11.00 
uur. Eindtijd: 12.30 uur. Lengte fietsroute: ± 12 
km. Startlocatie: De Cultuurboerderij, Voldijn-
seweg 8 in Westelbeers. Neem je eigen fiets 
mee! Bij De Cultuurboerderij kun je eventueel 
de auto (met fietsendrager) parkeren. Alter-
natief startpunt: bezoekers die op de fiets 
komen vanuit de richting Netersel-Casteren 
kunnen ook halverwege de route starten. Bij 
de nieuwe fietsbrug die te bereiken is via de 
Schipstaarten (Netersel) of de Biezegoren 
(Casteren). Hier is geen mogelijkheid om de 
auto te parkeren.

Tips voor de fietstocht
Neem je eigen fiets mee, er zijn geen fiet-
sen te huur of te leen. Tot ongeveer 12.30 uur 
schenken we koff ie en thee met iets lekkers 

bij De Cultuurboerderij. Tijdens de fietsroute 
stap je een paar keer af om een stukje het ge-
bied in te wandelen. Houd daar rekening mee 
met je kleding en schoeisel. Aanmelden voor 
de fietsroute is niet nodig. 

Natuurlijk, robuust en klimaatbestendig 
beekdal
In de zomer van 2021 zijn we gestart met de 
werkzaamheden, met als doel om een meer 
natuurlijk, robuust en klimaatbestendig beek-
dal te realiseren. Twee van de drie trajecten 
zijn nu klaar. Tijdens de fietstocht laten de 
projectleider, natuurbeheerder en aannemer 
bijvoorbeeld zien wat een ‘alluviaal bos’ is, 
hoe de nieuwe ‘meanders’ eruitzien, welke 
planten en dieren te verwachten zijn en hoe 
wandelaars, fietsers en ruiters kunnen genie-
ten van het heringerichte beekdal.

Fietstocht: ontdek de herinrichting 
van het beekdal Groote Beerze
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WSZ • Dijk 16, 5521 AX Eersel • (0497) 51 78 35 • info@wsz.nl • wsz.nl

VACATURE: 
Adviseur vastgoed en duurzaamheid 
(min. 32 uur per week)

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op www.wsz.nl of 

scan de QR-code.

Krijg jij energie van de energie-
transitie, verduurzaming van vast-
goed en van alles wat te maken 
heeft met onderhoud en vastgoed-
beheer? Maak je actief verbinding 
met je netwerk en zoek je een 
adviserende rol richting het 
management team? 

Dan is WSZ wellicht op zoek  
   naar jou!

WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich 
verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef 
toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant 
centraal. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis 
voelt in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom 
ook veel aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit 
alles doen wij samen met onze huurders en partners. We verhuren 
3.800 woningen in De Kempen. 

BLADEL - Modelvliegclub Aeroclub Bladel 
houdt op zondag 18 september haar jaar-
lijkse open dag. De route naar het vliegveld 
van de club wordt aangegeven op borden 
aan de weg tussen Bladel en Netersel. 

Mits er die dag geen regen en harde wind is, 
wordt er van 14.00 tot 17.00 uur gevlogen met 
diverse soorten modelvliegtuigen, zoals trai-
ningsmodellen, (elektro)zwevers, modellen 
voor gevorderden en helikopters. 

Toeschouwers zullen verbaasd staan over 
de capriolen die een ervaren vlieger met zijn 
model kan uithalen. Ook voor de inwendige 
mens wordt gezorgd tijdens de open dag. Bij 
zonnig weer is aan te raden om een zonnebril 
mee te nemen en de toegang is gratis.

De vliegclub werd in 1977 opgericht en is in-

middels uitgegroeid tot ruim vijftig enthousi-
aste vliegers, afkomstig uit de hele Brabantse 
Kempen. Wie denkt dat men meteen na de 
aanschaf van een vliegtuig kan gaan vliegen, 
heeft het mis. Ook voor het modelvliegen 
geldt dat men eerst een brevet (vliegbewijs) 
moet behalen voordat men het model zelf-
standig de lucht in mag sturen. Dit lijkt over-
dreven, maar uit veiligheidsoverwegingen is 
dit wel noodzakelijk. Een brevet halen is niet 
echt moeilijk en is te vergelijken met het leren 
autorijden.

Wanneer men lid wordt van de club kunnen 
de vlieglessen gratis gevolgd worden. Aero-
club Bladel biedt modelvliegers een prachtige 
locatie, hulp en vooral veel gezelligheid. Meer 
informatie over deze hobby is te vinden op

www.aeroclubbladel.nl

Open dag Aeroclub Bladel
EERSEL - Op zondag 11 september vindt 
de 5e editie van de MCB Direct Parelrun 
plaats, een prachtig hardloopevenement 
vanaf de Markt in Eersel.

Het is bijna zover! Zondag 11 september kan 
jong en oud deelnemen aan de MCB Direct 
Parelrun, met mooie routes van 5, 10 of 15 km 
door de natuur van Eersel. Kinderen kunnen 
deelnemen aan de SterrenStrand Kidsrun. 
Voor alle afstanden is de start en finish op de 
prachtige historische markt van Eersel.

Kidsrun, start om 10.00 uur
Kinderen kunnen zich inschrijven voor de 
run in de eigen leeftijdscategorie. Voor iede-
re deelnemer ligt een welverdiende medaille 
klaar en kom je als één van de eerste over de 
finish dan kun je een mooie beker winnen. 
Voor kinderen t/m 6 jaar organiseren we de 
Funrun. Timo en Bloos van Recreatiepark Ter-
Spegelt zullen deze kinderen tijdens de loop 
vergezellen. Daarnaast krijgen deze kanjers 
bij het ophalen van het startnummer een lotje 
waarmee ze kans maken op mooie prijzen ter 
beschikking gesteld door Recreatiepark Ter-
Spegelt. Inschrijven kan via www.parelrun.nl 

of op de dag zelf. Ook voor de basisschool 
met de meeste deelnemers is er een mooie 
prijs. Kortom, zorg dat je erbij bent.

MCB Direct Parelrun
Voor lopers die graag 5, 10 of 15 km lopen, 
start om 11.00 uur de MCB Direct Parelrun. 
Naast MCB Direct heeft ook JCL Logistics zich 
substantieel verbonden aan dit mooie eve-
nement in de Kempen. De routes lopen door 
de prachtige natuur van Eersel, met start en 
finish op de historische markt van Eersel. Le-
raren en leerlingen van het Rythovius College 
worden uitgedaagd deel te nemen aan de 5 
km loop. Het Rythovius College, Bospoort 1, 
is de uitvalbasis voor de MCB Direct Parelrun. 
Het startnummer ligt daar voor je klaar, er is 
mogelijkheid om in te schrijven en er zijn om-
kleedruimtes en douches beschikbaar. 

Inschrijven kan via www.inschrijven.nl of 
www.parelrun.nl tot 8 september. Daarna kun 
je je nog op de dag zelf inschrijven. Ben je be-
nieuwd naar de routes of wil je meer informa-
tie? Bezoek onze facebookpagina of kijk op:

www.parelrun.nl

5e editie MCB Direct Parelrun
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We zijn gestart met fase II van bedrijven-
terrein Kleine Hoeven in Reusel. Fase I is 
de afgelopen jaren voorspoedig verlopen 
en er is nog veel interesse in bedrijfska-
vels. Daarom is besloten om te starten met 
de voorbereidingen voor fase II. 

Schetsontwerp
Afgelopen maanden is een schetsontwerp 
opgesteld voor fase II. Dit ontwerp is bespro-
ken met buurtbewoners, de ondernemers-

verenging en specialisten. Hun opmerkin-
gen hebben we verwerkt in een aangepast 
schetsontwerp. Dit ontwerp wordt nu uitge-
werkt naar een ontwerp-bestemmingsplan 
en technisch ontwerp. 

Onderzoeken
Voor het bestemmingsplan worden diverse 
onderzoeken uitgevoerd. Het schetsontwerp 
wordt uitgewerkt met een beeldkwaliteits-
plan, beplantingsplan, waterplan en een plan 
voor het verkeer en de infrastructuur. Ook 
duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij 
de uitwerking. 

Inloopbijeenkomst
In het derde kwartaal van 2022 organiseren 
we een inloopbijeenkomst. Hier presenteren 
we het plan en is er mogelijkheid om te rea-
geren. Het streven is om in de raadsvergade-
ring van december 2022 het bestemmings-
plan te bespreken. 

Interesse?
Het is op dit moment nog niet mogelijk om 
een optie te nemen of een kavel te kopen. Je 
kunt wel al je interesse doorgeven. Je wordt 
dan op een interesselijst geplaatst. 

Neem voor meer informatie contact op via: 

kleinehoeven@reuseldemierden.nl

Bedrijventerrein 
Kleine Hoeven fase II
Er is nog veel interesse in bedrijfskavels



19 2 september 2022

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

SALE

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

Ontvang nu tot wel 50% korting op 
heel veel monturen en zonnebrillen*

* Actie geldig t/m 
   30 september 2022

Afval kwijt? 
milieustraat DONDERS Esbeek

WWW.DONDERSGRONDVERZET.NL
Notelstraat 56 ■ Esbeek ■ Tel. 013 - 504 12 24

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

Garagesale BV De Noordhoek
BLADEL - BV De Noordhoek organiseert op zondag 11 september, van 10.00 tot 14.00 
uur, een garagesale. 

Hier kunt u naar hartenlust rondsnuff elen tussen allerlei materialen en spullen die de oor-
spronkelijke eigenaar niet meer nodig heeft. 

De buurtvereniging ligt in het noorden van Bladel en wordt begrensd door de P.G. Ballings-
laan in het noorden, de Wilhelminalaan in het zuiden, in het westen het Helleneind en in 
het oosten het Albrecht Rodenbachplein. Voor meer info kijk op: 

www.bvdenoordhoek.nl

NETERSEL - Terwijl er nog maar weinig 
mussen over zijn om dood van de daken 
te vallen, zit het weer alles mee om flinke 
stappen te maken bij de Nishut in aan-
bouw. We gaan op bezoek bij een team van 
vrijwilligers dat al geruime tijd bezig is met 
carnavalse bouwactiviteiten. Augustus en 
carnaval? In Netersel zeker wel.

Het is half 9 op een zaterdagochtend wanneer 
de eerste vrijwilligers zich melden voor een 
dag grondwerk en gezelligheid bij de Muilerij 
in ‘Netersel Zuid’. Na een kort koff iemoment 
gaan de spaden de grond in en wordt er hard 
gewerkt aan het afwateringssysteem. De fun-
dering is al gestort en de bouwplaats naast 
de Neterselse voetbalvereniging ligt bomvol 
met bouwmaterialen. 16 stalen bogen kom er 
aan te pas om straks het skelet te vormen van 
de constructie. 

Het is intussen bijna een jaar geleden dat 
Jeroen Verdonschot er in slaagde een door 
defensie buiten gebruik gestelde loods te 
bemachtigen. Hij heeft met de jaren niet al-
leen een visie ontwikkeld op de toekomst van 
het Neterselse carnaval, maar geeft het ook 
concreet gestalte. Met het realiseren van 450 
m2 extra bouwruimte voor de carnavalsver-
enigingen van het dorp dienen zich veel extra 
mogelijkheden aan.

“Met het verstrijken van de jaren zijn er in en 
rond Netersel steeds minder boeren te vin-
den en daarmee neemt het aantal bouwloca-
ties voor de carnaval snel af”, vertelt Jeroen. 
“Neem daarbij ook zaken als verzekeringsas-
pecten en ook asbestgedoe en dan snap je 
dat het steeds moeilijker is geworden om ge-
schikte bouwlocaties te vinden.” En daarmee 
geeft hij helder aan hoe de carnavals uitda-

gingen van een klein dorp er anno 2022 uit-
zien.  “Tot voor kort konden we in de bestaan-
de Muilerij met moeite twee wagens bouwen, 
maar met de extra meters komen er nieuwe 
kansen voor jeugdgroepen om te gaan bou-
wen.” Hij legt verder uit dat het niet alleen 
om een functionele werkplek gaat, maar dat 
er vooral veel van elkaar geleerd kan wor-
den in het hoe en wat. “.... en dan niet alleen 
wanneer het gaat om het drinken van bier”, 
grapt Jeroen er achteraan. Netersel heeft een 
reputatie hoog te houden op het gebied van 
carnavalswagens en alle ruimte die daarvoor 
beschikbaar komt is meegenomen. “Zelfs 
vanaf groep 2 zijn bouwers straks welkom.” 
Waarmee Jeroen wil aangeven dat er aan alle 
groepen onderdak wordt aangeboden in de 
nieuwe accommodatie.

Het bouwen gebeurt overigens onder de vlag 
van stichting Onderkomen Netersel Vereni-
gingen. Met 6 man in de bouwcommissie 
is er genoeg te doen. Het mobiliseren van 
vrijwilligers gaat in praktische zin met een 
groepsapp waarin ruim 70 dorpsgenoten te 
vinden zijn: debouwHELDENvandenishut, 
waarin alle leeftijden van 15 tot 50+ vertegen-
woordigd zijn. In financiële zin gaat het pro-
ject natuurlijk niet vanzelf. Zand en klinkers 
zijn gratis verstrekt via betrokken dorpsgeno-
ten en er zijn ook sponsors maar alle bijdra-
gen zijn welkom. 

Mensen die willen helpen kunnen contact op-
nemen met Stan Roozen en vrijwillige handjes 
zijn natuurlijk altijd welkom. Afhankelijk van de 
mensen en middelen voorziet men een ople-
verdatum ergens in november van dit jaar. Het 
wordt dan stevig aanpezen om nog te bouwen 
voor de optocht van 2023, maar zoals ze in 
Netersel zeggen: ‘Willen is kunnen’!

Netersel heeft al volop 
carnaval in het hoofd!

BLADEL - Na ontvangst van de deelne-
mers, het inschrijven en loten voor de 
volgorde, het drinken van een kopje koff ie/
thee met een stukje cake, hield hoofdman 
Ton Egbers een welkomsttoespraakje. Hij 
nodigde hierbij ook de Kermisprinses en 
Kermisprins van 2021 uit en overhandigde 
hen een mooie oorkonde als herinnering.

Hierna vond tegelijkertijd het schieten voor 
Prinses en Prins plaats. Er waren 8 dames die 
om de titel streden. Na 11 rondes werd beslo-
ten om verder te gaan met afkampen. Het zou 
anders veel te lang gaan duren, er hingen nog 
twee hele kleine stukjes. Degene die miste 
viel dan af. Uiteindelijk ging de strijd met  
twee dames verder: Anouk van de Wiel en 
Anna Antonis-Janecka. In de 18e ronde was 
het Anna die niet miste en zo Kermisprinses 
2022 werd. Zij was ook in 2021 Kermisprinses.

Bij de heren ging het veel sneller. In de vierde 
ronde, na 20 rake treff ers, was het Dré Geerts 
die met het 21e schot de vogel naar beneden 
haalde en zo Kermisprins 2022 werd. Na feli-
citaties, een toespraak van de Hoofdman met 
uitreiking van de wisseltrofees en proosten 
met brandewijn met suiker, bleef men nog 
een tijd gezellig bij elkaar. Het was een zeer 
geslaagd toernooi met goed weer!

Anna Antonis Kermisprinses en Dré Geerts 
Kermisprins 2022 Sint-Jorisgilde Bladel

OM DE HOEK
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Een grote verbouwing doe je maar één keer
In 2019 kochten Ruud en Renata het huis waar naar hun 
mening nog veel aan moest veranderen. “In tweeënhalve 
maand hebben we de hele bovenverdieping gedaan”, 
vertelt Ruud. “Dat was eigenlijk een race tegen de klok 
maar we wilden dat in één keer klaar hebben. Daarna 
hebben we de benedenverdieping ‘leefbaar’ gemaakt, 
door een simpele vloerbedekking en een fris kleurtje op 
de muren. De echte verbouwing hebben we uitgesteld 
omdat we écht goed wilden nadenken over de indeling 
en inrichting. Zo’n grote verbouwing doe je namelijk 
maar één keer, hadden wij bedacht.” Een vriend van 
het koppel is architect en hij heeft meegedacht en 

meegekeken naar de ideale uitvoering. “De woonkamer 
zat eerst aan de andere kant van het huis en had uitzicht 
op een grote schuur, dat wilden we niet. We wonen heel 
erg vrij, kunnen kilometers ver de landerijen inkijken en dat 
wilden we zien als we in de woonkamer zitten. Die grote 
schuur is hartstikke fijn maar stond in de weg, als het op 
uitzicht aankomt. Samen met de architect hebben we de 
hele indeling omgedraaid; er is een stuk aangebouwd en 
nu zien we elke avond de ondergaande zon. Wie heeft nog 
televisie nodig als je zo’n uitzicht hebt?” 

Als je ’t doet, moet je ’t goed doen
De deur van de meterkast is de enige deur die niet 
verplaatst is. “Omdat we bijna alles omgedraaid hebben, 
moesten alle kozijnen en deuren op een andere plek. Als 
je het doet, moet je het goed en grondig doen”, meent 
Ruud. “De woonkamer is uitgebouwd en heeft door het 
puntdak veel hoogte gekregen. Zo’n hoogte krijg je door 
het plaatsen van ijzeren spanten maar dat was voor ons 
iets teveel ‘industrieel’. Wij houden meer van natuurlijk, 
landelijk. Via kennissen hoorden we van De Houtwinkel 
en hun ervaring met eikenhouten balkomtimmeringen, wat 
past bij onze smaak. Twee spanten waren er nodig in de 
woonkamer en nadat de bedenkers van De Houtwinkel 
waren komen kijken, bleek dat een houten omtimmering 
mogelijk was en zijn ze voor ons aan de slag gegaan.” 
Voor de omtimmering is gekozen voor holle eiken balken. 
Niet te onderscheiden van volle eiken balken maar met als 
voordeel dat het minimaal ‘werkt’. Het gaat niet krimpen, 
scheuren of vervormen.

Laat dat maar aan de vakman over
De montage was een mooi staaltje vakwerk. “En 
samenwerking”, voegt Ruud toe. “We hadden ‘opdracht’ 
gekregen om het stucwerk zo strak mogelijk aan te laten 
brengen. Hoe strakker de muur, hoe mooier de balken 
van de balkomtimmering zouden passen. Dat is heel goed 
gelukt, ik heb staan kijken toen ze het kwamen maken en 
ik neem mijn petje af voor de precisie waarmee alles is 

gemaakt.” De holle eiken balken zijn naadloos verlijmd 
zodat het één strak geheel is, dat past bij de gekozen stijl 
van landelijk sjiek. De eikenhouten balkomtimmering is dé 
eyecatcher in deze open, moderne woonkamer.

Hout behoudt schoonheid en lééft
Als boomverzorger heeft Ruud een voorliefde voor hout 
en weet dat hout de sfeer kan bepalen. “Sowieso hou ik 
van natuurlijke materialen. Ons idee was dat als je voor 
materialen kiest die je écht mooi vindt, het niet snel gaat 
vervelen en er dus heel lang van kan genieten. Voor 
hout geldt dat zeker; hout leeft namelijk en behoudt zijn 
schoonheid.” Verbouwen is aanpassen, weten Ruud en 
Renata inmiddels. “Soms gaan dingen anders dan je 
denkt of vooraf verwacht. Door de tijd te nemen voor de 
verbouwing en heel goed na te denken, voorkom je dat je 
overhaaste beslissingen neemt of verkeerde keuzes maakt. 
Van de balkomtimmering krijgen we zeker geen spijt. Óók 
het kozijn tussen de woonkamer en de leefkeuken en de 
houten deur in ‘staallook’ zijn precies naar onze wens 
en ook gemaakt door de experts bij De Houtwinkel. We 
hebben bewust gekozen voor veel glas en verbinding 
tussen de verschillende ruimtes. Die open sfeer maakt het 
ruim en met zowel voor als achter zicht naar buiten, door 
de grote ramen, voelen we ons zo vrij als een vogel.”

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
www.dehoutwinkelbladel.nl

Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Ruud: “Vroeger werd zo’n bal-
komtimmering vastgezet met 
houten slagpennen. Tegenwoor-
dig met een soort nietjes die je 
helemaal niet ziet. Vanwege de 
authentieke look lijkt het alsof 
de timmermannen van De Hout-
winkel met houten slagpennen 
hebben gewerkt. Geeft het net 

dat beetje meer uitstraling.”

Het mooie zit ‘m 
in de details

Voor een grondige verbouwing moet je de tijd nemen, vinden Ruud en Renata 
uit Luyksgestel. Daarom hebben zij hun verbouwing in etappes gedaan en 
over het resultaat zijn ze zeer tevreden. In de stijl ‘landelijk sjiek’, zorgden 
ze voor een totaal andere sfeer in het huis en dankzij de eikenhouten 
balkomtimmeringen van De Houtwinkel komt hun voorliefde voor natuurlijk 
materialen helemaal tot zijn recht.

NATUURLIJKE MATERIALEN 
IN HUIZE VAN MONTFORT

Wonen

Een grote verbouwing doe je maar één keer
In 2019 kochten Ruud en Renata het huis waar naar hun 
mening nog veel aan moest veranderen. “In tweeënhalve 
maand hebben we de hele bovenverdieping gedaan”, 
vertelt Ruud. “Dat was eigenlijk een race tegen de klok 
maar we wilden dat in één keer klaar hebben. Daarna 
hebben we de benedenverdieping ‘leefbaar’ gemaakt, 
door een simpele vloerbedekking en een fris kleurtje op 
de muren. De echte verbouwing hebben we uitgesteld 
omdat we écht goed wilden nadenken over de indeling 
en inrichting. Zo’n grote verbouwing doe je namelijk 
maar één keer, hadden wij bedacht.” Een vriend van 
het koppel is architect en hij heeft meegedacht en 

meegekeken naar de ideale uitvoering. “De woonkamer 
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past bij onze smaak. Twee spanten waren er nodig in de 
woonkamer en nadat de bedenkers van De Houtwinkel 
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denkt of vooraf verwacht. Door de tijd te nemen voor de 
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Een grote verbouwing doe je maar één keer
In 2019 kochten Ruud en Renata het huis waar naar hun 
mening nog veel aan moest veranderen. “In tweeënhalve 
maand hebben we de hele bovenverdieping gedaan”, 
vertelt Ruud. “Dat was eigenlijk een race tegen de klok 
maar we wilden dat in één keer klaar hebben. Daarna 
hebben we de benedenverdieping ‘leefbaar’ gemaakt, 
door een simpele vloerbedekking en een fris kleurtje op 
de muren. De echte verbouwing hebben we uitgesteld 
omdat we écht goed wilden nadenken over de indeling 
en inrichting. Zo’n grote verbouwing doe je namelijk 
maar één keer, hadden wij bedacht.” Een vriend van 
het koppel is architect en hij heeft meegedacht en 

meegekeken naar de ideale uitvoering. “De woonkamer 
zat eerst aan de andere kant van het huis en had uitzicht 
op een grote schuur, dat wilden we niet. We wonen heel 
erg vrij, kunnen kilometers ver de landerijen inkijken en dat 
wilden we zien als we in de woonkamer zitten. Die grote 
schuur is hartstikke fijn maar stond in de weg, als het op 
uitzicht aankomt. Samen met de architect hebben we de 
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Als je ’t doet, moet je ’t goed doen
De deur van de meterkast is de enige deur die niet 
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mogelijk was en zijn ze voor ons aan de slag gegaan.” 
Voor de omtimmering is gekozen voor holle eiken balken. 
Niet te onderscheiden van volle eiken balken maar met als 
voordeel dat het minimaal ‘werkt’. Het gaat niet krimpen, 
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Laat dat maar aan de vakman over
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ik neem mijn petje af voor de precisie waarmee alles is 

gemaakt.” De holle eiken balken zijn naadloos verlijmd 
zodat het één strak geheel is, dat past bij de gekozen stijl 
van landelijk sjiek. De eikenhouten balkomtimmering is dé 
eyecatcher in deze open, moderne woonkamer.

Hout behoudt schoonheid en lééft
Als boomverzorger heeft Ruud een voorliefde voor hout 
en weet dat hout de sfeer kan bepalen. “Sowieso hou ik 
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materialen kiest die je écht mooi vindt, het niet snel gaat 
vervelen en er dus heel lang van kan genieten. Voor 
hout geldt dat zeker; hout leeft namelijk en behoudt zijn 
schoonheid.” Verbouwen is aanpassen, weten Ruud en 
Renata inmiddels. “Soms gaan dingen anders dan je 
denkt of vooraf verwacht. Door de tijd te nemen voor de 
verbouwing en heel goed na te denken, voorkom je dat je 
overhaaste beslissingen neemt of verkeerde keuzes maakt. 
Van de balkomtimmering krijgen we zeker geen spijt. Óók 
het kozijn tussen de woonkamer en de leefkeuken en de 
houten deur in ‘staallook’ zijn precies naar onze wens 
en ook gemaakt door de experts bij De Houtwinkel. We 
hebben bewust gekozen voor veel glas en verbinding 
tussen de verschillende ruimtes. Die open sfeer maakt het 
ruim en met zowel voor als achter zicht naar buiten, door 
de grote ramen, voelen we ons zo vrij als een vogel.”
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Voor een grondige verbouwing moet je de tijd nemen, vinden Ruud en Renata 
uit Luyksgestel. Daarom hebben zij hun verbouwing in etappes gedaan en 
over het resultaat zijn ze zeer tevreden. In de stijl ‘landelijk sjiek’, zorgden 
ze voor een totaal andere sfeer in het huis en dankzij de eikenhouten 
balkomtimmeringen van De Houtwinkel komt hun voorliefde voor natuurlijk 
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Op 16 juni, 23 juni en 21 juli waren er drie 
bijeenkomsten voor de Gouden Bruidsparen! Op 16 juni 
ontving de gemeente Bladel de paren die getrouwd 
waren in 1970, op 23 juni de paren die getrouwd waren 

in 1971 en op 21 juli waren de paren uit 1972 aan de 
beurt. In verband met corona zijn de stellen die de 
afgelopen twee jaar hun 50-jarige huwelijk vierden, nog 
niet langs geweest. 

Daarom dat zij ook dit jaar uitgenodigd waren. Het 
waren drie geslaagde dagen. Nogmaals gefeliciteerd aan 
de Gouden Bruidsparen!

Bijeenkomsten Gouden Bruidsparen

2020

2021

2022



23 2 september 2022Crisisnoodopvang vluchtelingen in Den Tref in Hapert

Bankje mevrouw Plasmans
Mevrouw Plasmans is 14 augustus 100 jaar 
geworden. Van harte gefeliciteerd! Ter ere hiervan 
heeft wethouder Cees van de Ven zaterdag  
13 augustus het bankje van mevrouw Plasmans 
feestelijk geopend. Het bankje staat naast De 
Kloostertuin op de hoek van de Kerstraat in Hapert. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft 
een groot tekort aan opvanglocaties. Het 
aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over en er is een 
absolute crisissituatie. Dagelijks slapen daar nu mensen 
in de openlucht. Vanaf 14 september tot 1 oktober is er 
daarom een crisisnoodopvang voor vluchtelingen in Den 
Tref in Hapert. De gemeente Bladel komt hiermee 
tegemoet aan de dringende vraag van de 
Veiligheidsregio. Uiteraard voelt het gemeentebestuur 
van Bladel zich ook uit menselijk oogpunt geroepen een 
bijdrage te leveren.

Wat houdt de opvang in?
De aangeboden opvang betekent dat er vanaf  
14 september tot 1 oktober (met een eventuele uitloop 
tot 5 oktober) vluchtelingen uit diverse landen verblijven 
in Den Tref. Er is plaats voor maximaal 115 personen.  
De locatie voorziet in ‘bed, bad, brood en bescherming’.  
Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. De opvang 
wordt geleid door locatiemanagers. Er zijn tolken 
aanwezig en het COA zorgt voor de medische en 

psychische begeleiding van de vluchtelingen. Waar 
mogelijk worden lokale partijen betrokken.

Informatiebijeenkomst
Inwoners die meer informatie willen over de opvang 
kunnen terecht op de bijeenkomst op maandag  
5 september in Den Tref van 19:00 tot 21:00 uur. De 
Veiligheidsregio en het COA starten deze bijeenkomst 
met een presentatie. Daarna is het mogelijk om vragen 
te stellen aan medewerkers van gemeente Bladel, 
Veiligheidsregio, COA, Rode Kruis, politie, GGD, 
beveiligingsbedrijf en buurtpreventie. Aanmelden kan via 
noodopvang@bladel.nl of door te bellen naar  
0497-361636.

In verband met de vakantieperiode, heeft de gemeente 
Bladel besloten om de bijeenkomst pas in september te 
laten plaatsvinden. De gemeente staat graag zoveel 
mogelijk inwoners persoonlijk te woord. U kunt 
uiteraard ook uw vragen stellen via  
noodopvang@bladel.nl of bellen naar 0497-361636.

Echtpaar van Gompel 
65 jaar getrouwd!
Op 20 augustus waren meneer en mevrouw Van 
Gompel 65 jaar getrouwd. Burgemeester Remco 
Bosma heeft het echtpaar op 23 augustus een 
bezoek gebracht om hen te feliciteren met dit 
heugelijke feit!

Nieuw klacht- en 
meldingensysteem voor 
gemeente Bladel
Vanaf 11 juni heeft de gemeente Bladel een nieuw 
klacht- en meldingensysteem voor de openbare ruimte 
in gebruik. 
Dat nieuwe systeem heet Reppido. Het is 
gebruiksvriendelijker voor de inwoners van Bladel en 
voor de medewerkers van de gemeente die de klachten 
en meldingen afhandelen. Als u een klacht of melding 
doet via de website van de gemeente Bladel, komt u 
direct in het nieuwe Reppido systeem. Als u gebruik 
maakt van de mobiele app van ‘Verbeterdebuurt’, kunt 
u daar uiteindelijk geen gebruik meer van maken om 
meldingen in de gemeente Bladel te doen. Over het 
gebruik van een nieuwe mobiele app van Reppido 
informeert de gemeente Bladel op een later moment.

Nog even en MFA Hart van Hapert opent haar deuren. 
Op 5 september begint ook het nieuwe schooljaar. Dit 
betekent dat de bedrijvigheid in Hapert weer toe gaat 
nemen.

Bij de uitvoeringswerken van de MFA is er vertraging 
opgelopen bij het aanleggen van de weg. Hierdoor is 
de parallelweg aan de Oude Provincialeweg nog niet 
beschikbaar tijdens de eerste twee weken van het 
schooljaar. Ook zijn er in deze periode maar weinig 
parkeerplaatsen beschikbaar rondom de MFA. Er 
wordt daarom grote verkeersdrukte verwacht aan het 
begin en aan het einde van een schooldag.

Er zijn afspraken gemaakt dat de kinderen de ingang 
van de school kunnen bereiken via de poort aan de 
Oude Provincialeweg of via de poort aan de 
Bernhardstraat. Daarnaast wordt het oude schoolplein 
omgevormd tot een tijdelijke parkeerplaats. Deze 
parkeerplaats blijft beschikbaar totdat het gebouw van 
de oude basisschool een andere functie krijgt. Deze 
tijdelijke parkeerplaats kan bereikt worden via de oprit 
aan de Bernhardstraat. Omdat dit de enige ingang is, 
worden er grote opstoppingen verwacht op de 
Bernhardstraat. 
De gemeente Bladel en Basisschool het Palet vragen 
daarom om de kinderen zoveel mogelijk te voet of 
met de fiets naar school te brengen.

Verkeersdrukte verwacht rondom opening 
MFA Hart van Hapert en nieuwe schooljaar

Ieder jaar komen er 20.000 jongeren bij met 
gehoorschade. 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 feestje of een festival de komende periode? Ga 
goed voorbereid op pad met onze 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.

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 
kopen.

Feestje: heb je al oordoppen?
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Gemeentehuis gesloten 
op vrijdag 9 september
Op vrijdag 9 september is het gemeentehuis van de 
gemeente Bladel gesloten. Enkel voor het doen van 
aangifte van geboorte en overlijden is het 
gemeentehuis geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Kempisch uurtje KempenTV 
‘Financiële uitdagingen in 
2022’
We kunnen er niet meer omheen: alles wordt duurder. 
Boodschappen, benzine, elektriciteit... en ga zo maar 
door. Voor veel mensen is dit een probleem. Mensen die 
tot voor kort hun rekeningen nog prima konden 
betalen, zien dat het een steeds grotere uitdaging is om 
uit de rode cijfers te blijven. 

In de Kempen vinden we het erg belangrijk dat iedereen 
mee kan doen. Wanneer iemand in armoede leeft of 
moeite heeft om rond te komen, wordt dat al snel een 
hele uitdaging.

Tijdens het Kempisch uurtje van KempenTV gaan de vijf 
wethouders van de Kempengemeenten met elkaar in 
gesprek over de problemen rond armoede en financiële 
uitdagingen van deze tijd. Door dit onderwerp aandacht 
te geven, hopen de Kempengemeenten alle inwoners te 
infomeren en adviseren. Zo weet u wat u kunt doen en 
waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft of als u 
anderen in uw omgeving wilt helpen. 

Thema’s zoals de energie(toeslag), de link tussen 
armoede en gezondheid, het taboe op armoede en de 
regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken 
komen aan bod. 

De uitzending is op 10 en 11 september te zien op 
KempenTV.

Hoe slaapt u? Een goede nachtrust is belangrijk voor 
iedereen. Het gaat daarbij niet alleen om hoeveel uur u 
slaapt, maar vooral hoe effectief uw slaap is. Tijdens het 
slapen spoelen uw hersenen als het ware schoon. Goede 
slaap betekent dat uw hersenen de tijd en de kans 
krijgen om zich te reinigen. Ook zorgt een goede 
nachtrust ervoor dat u uw emoties van de dag goed kan 
verwerken en dat u onthoudt wat u overdag hebt 
geleerd. 

Wilt u hier meer over weten? En over hoe u uw slaap 
kunt verbeteren? Op 22 september organiseren we een 
interessante lezing over slapen. Merijn van de Laar, 
schrijver van het boek ‘Slapen als een oermens’ is de 
spreker. Hij is slaapwetenschapper en adjunct hoofd van 
de huisartsenopleiding in Maastricht. 

Meld u aan!
De lezing is gratis en toegankelijk voor alle inwoners uit 
de Kempen. De lezing vindt op 22 september plaats in 
de bibliotheek in Eersel van 19.30 tot 20.30 uur. In 
verband met het aantal beschikbare plaatsen, is vooraf 
aanmelden nodig. Aanmelden kan via 
www.kempenbranie.nl/lezingslaap.  

De lezing komt voort uit #Kempenbranie. Welbevinden 
van jongeren is een van de speerpunten om ervoor te 
zorgen dat jongeren gezond en kansrijk opgroeien. Uit 
de laatste meting kwam naar voren dat het krijgen van 

voldoende slaap een aandachtspunt is voor jongeren. 
Ook het gebruik van slaapmiddelen bleek erg hoog 
onder jongeren uit de Kempen. Op basis van deze 
onderzoeksresultaten vinden we het belangrijk om breed 
aandacht te besteden aan het thema slapen.

Lezing: slapen als een oermens

Onderzoek inwonerspanel over woningbouw 
Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel 
wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en 
snel hun mening te laten geven over allerlei 
onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. Tot 
en met 11 september wordt naar de mening van het 
panel gevraagd over woningbouw.

Er blijft de komende periode een grote behoefte aan 
woningen. Als gemeente Bladel hebben we een keuze 
te maken over de hoeveelheid woningen die we in de 
gemeente nog willen realiseren, hoe we dit willen 
doen en waar. Daarnaast is het belangrijk dat de 
woningen aansluiten op de behoeftes van alle 
doelgroepen. We zijn dan ook benieuwd hoe inwoners 
hierover denken.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het 
inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan dit 
onderzoek (en toekomstige onderzoeken)? Ga dan 
naar www.panelinwoners.nl/bladel en klik op 
‘Aanmelden’. U wordt dan gevraagd om enkele 

gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten 
toegestuurd krijgt. Er wordt zeer zorgvuldig en 
vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze 
worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een 
gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze 
onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en 
voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Op 
www.panelinwoners.nl/bladel vindt u meer informatie 
en kunt u ook uw vragen stellen.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 26 juli 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Adviesnota toevoeging crisishulp aan DVO21 
2022-2023 en addendum Samen voor Jeugd
1. Ingestemd, waarmee:
    a.  de coördinatiefunctie crisishulp wordt toegevoegd 

aan het rijtje jeugdhulp dat regionaal wordt
        ingekocht 
    en;
    b.  de financiering van bijbehorende kosten te laten 

lopen via de gemeente Eindhoven, conform de 
verdeelsleutel van de DVO21 m.i.v. 1 januari 
2022 door te belasten naar de 21 gemeenten.

2.  Ingestemd met het beleggen van 
contractmanagement voor de coördinatiefunctie bij 
de gemeente Eindhoven (inkooporganisatie) en 
hierop het overzicht van kosten inkooporganisatie 
en de individuele bijdrage van de regiogemeenten 
aan te passen.

3.  Ingestemd met het, voor de per 1 juli 2022 bij 
jeugdhulpaanbieders ingekochte gegarandeerde 

crisisbedden, opnemen van de financiering door en 
verrekening tussen de 21 gemeenten, middels 
toevoeging van bijlage 4b, waarbij de gemeente 
Eindhoven de eventuele bevoorschotting en 
eindafrekening namens de 21 gemeenten aan de 
betreffende aanbieders kan voldoen.

4.  Ingestemd met de noodzakelijke aanvulling van de 
mandaatverlening van de colleges van B&W van de 
deelnemende gemeenten, met de 
Coördinatiefunctie Crisishulp, conform concept 
gemeenteblad.

5.  Ingestemd met roulerend voorzitterschap voor het 
Bestuurlijk overleg Samen voor Jeugd en de 
Stuurgroep Samen voor Jeugd met ingang van 
1 juni 2022.

Motie Zorglocaties in Bladel 
De raad wordt geïnformeerd. 

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

Verleende omgevingsvergunning
Hapert
•      De Wijer 28, verbreden van de uitrit. Datum 

besluit: 4-8-2022;
•      De Vliegert 24, vervangen van een kozijn en de 

voordeur. Datum besluit: 19-8-2022;
•      Snaragdweg 24, bouwen van een bedrijfspand 

met kantoor en het aanleggen van twee inritten. 
Datum besluit: 29-07-2022.

Netersel
•      Carolus Simplexplein 1, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 4-8-2022;
•      De Hoeve ongenummerd, kappen van vijf bomen. 

Datum besluit: 17-8-2022;
•      De Hoeve 17, aanleggen van een extra inrit. 

Datum besluit: 28-07-2022.

Bladel
•      Pius X-straat 3 t/m 3S en Hofdreef 7 t/m 7H, 

verbouwen van een voormalig kinderdagverblijf 
naar 23 appartementen, het aanleggen van een 
inrit en het herverdelen van parkeervakken. Datum 
besluit: 4-8-2022;

•      Bleijenhoek 71A, bouwen van een woning. Datum 
besluit: 11-8-2022;

•      Vogelwikke 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E en 1G, bouwen 
van zes appartementen en het aanleggen van een 
inrit. Datum besluit: 11-8-2022;

•      Bredasebaan 7, verlengen van de tijdelijke 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit. Datum besluit: 22-8-2022;

•      Schaapskuil 20, afwijken van het bestemminsplan 
voor het bouwen van een bijgebouw. Datum 
besluit: 28-07-2022. 

Casteren
•      Wagenbroeken 19, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 18-8-2022.

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

kozijnen. Datum besluit: 2-8-2022

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•      Dalem 2, afwijken van het bestemmingsplan voor 

het bouwen van een woning;
•      Diamantweg 54, verbouwen en uitbreiden van een 

bedrijfshal, het plaatsen van reclame en het 
aanleggen van een inrit;

•      Diamantweg 54, afwijken bestemmingsplan voor 
een tijdelijke buitenopslag;

•      Diamantweg ongenummerd in Hapert, bouwen 
van een bedrijfspand met kantoor; 

•      Kerkstraat 76, verbouwen van een café naar  
8 appartementen;

•      Smaragdweg ongenummerd, afwijken 
bestemmingsplan voor het bouwen van een 
bedrijfsruimte met kantoor en het aanleggen van 
een inrit;

•      Alexanderhof 7, afwijken bestemmingsplan voor 
het tijdelijk huisvesten van asielzoekers;

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

•      Diamantweg ongenummerd, aanleggen van een 
inrit;

•      Burg. Gremstraat ongenummerd, bouwen van vier 
appartementen en het aanleggen van twee 
inritten;

•      Ganzestraat 42A, aanleggen van een inrit;
•      Mars 1, plaatsen van een carport en 

buitenberging.

Hoogeloon
•      Casterseweg ongenummerd (6), afwijken 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
woning;

•      Breestraat 2B, verbouwen en uitbreiden van een 
woning;

•      Dominépad 5, verbouwen en uitbreiden van een 
woning.

Bladel
•      Mastbos 11 en 13, uitbreiden van een 

bedrijfsruimte;
•      Eikenbos 1, aanleggen van een inrit;
•      Het Aangelag 11, bouwen van een buitenverblijf;
•      Gemeente Bladel, kappen van 42 bomen.

Casteren
•      Zanddries 13, afwijken bestemmingsplan voor het 

tijdelijk bewonen van een bijgebouw.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hoogeloon
•      Breestraat 25, verplaatsen van twee bestaande 

bulkrekken. Datum besluit: 17-8-2022.

Melding apv/bijzondere wet

Bladel
•      Markt 50, organiseren van een event horeca Markt 

en een event D’n Bel tijdens kermis Bladel van  
26 t/m 30 augustus 2022;

•      Markt, organiseren van Bladel kermis van 27 t/m 
30 augustus 2022;

•      Bredasebaan 18, organiseren van een 
trekkerbehendigheidswedstrijd op 30 augustus 
2022;

•      Nabij de vijsvijver, organiseren van een training 
voor reddingshonden op 13 augustus en  
10 december 2022.

Hapert
•      Grasveld aan de Joseph van Dingenenstraat in 

Hapert, organiseren van een buurtfeest met 
barbecue op 17 september 2022;

•      Markt, organiseren intocht van Sinterklaas op  
13 november 2022.

Hoogeloon
•      Organiseren van de KVWH van 1 tot en met  

5 augustus 2022 (t/m 2026).

Opleggen 
maatwerkvoorschriften

Hapert
•      Diamantweg 30, opleggen van 

maatwerkvoorschriften voor het toepassen van 
gasdetectie.

(Aanvraag) kapvergunning
Casteren
•      Kranenberg – De Hoeve, kappen van 92 bomen.

Netersel
•      De Hoeve ongenummerd, kappen van 

lindenbomen.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Hoogcasteren 23 te 
Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Hoogcasteren 23 te Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op een 
monumentale schuur die momenteel in slechte staat 
verkeert. Om de monumentale en cultuurhistorische 
waarden te kunnen behouden wordt hier een 
woonfunctie mogelijk gemaakt. De huidige schuur ligt 
binnen de bestemming ‘Wonen’. Met dit 
ontwerpbestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak 
‘Wonen’ verruimd. Het bouwvlak blijft ongewijzigd, 
maar wordt afgesplitst van de naastgelegen 
woonboerderij zodat een zelfstandig bouwvlak ontstaat. 
De overige gronden behouden de bestemming 
‘Agrarisch’. Het is gelegen op Hoogcasteren 
ongenummerd (naast 23) te Hoogeloon. Het bestaat uit 
een toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 26 augustus 2022 tot en met  
6 oktober 2022 ter inzage bij het KCC. 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 mevrouw E. Pas-Hendriks van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan  
“Hoofdstraat 1-1a Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 7 juli 2022 het 
bestemmingsplan “Hoofdstraat 1-1a Hoogeloon” 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw 
van zeven rijwoningen op de hoek van de Breestraat en 
de Dijkstraat in Hoogeloon bekend als 
Hoofdstraat 1 - 1a te Hoogeloon. 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
een aantal wijzigingen in de toelichting en regels 
aangebracht. Belangrijke wijzigingen zijn: 
• Toevoeging beeldkwaliteitsparagraaf;
•  Opname voorwaardelijke verplichting waterberging.
Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen gedurende zes weken van woensdag  
10 augustus 2022 tot en met dinsdag 20 september 
2022 ter inzage bij het KCC.

U kunt de stukken ook inzien via  
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. Reconstructie Hallenstraat / Kleine Hoeven  Bladel / Reusel week 34-2022 t/m week 46-2022 Huijbregts Infra  N.V. (Reusel), i.o.v. de gemeente Reusel
4. Onderhoud asfaltverhardingen en aanbrengen slijtlagen,    week 36-2022 is van maandag 5 septem- KWS Infra Eindhoven
    De Biezegoren te Casteren,  Groenstraat en Heikant te Hoogeloon  ber 2022 t/m vrijdag 9 september 2022

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met dinsdag 20 september 
2022. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 21 september 2022. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met mevrouw M.P.A. van Dijk van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).

Verkeersbesluit algemeen 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een algemeen oplaadpunt voor 
elektrische auto’s in te richten nabij:

• Ter hoogte van Molenstraat 2b, 5527GB Hapert
• Ter hoogte van de Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel
• Ter hoogte van de Beemke 3, 5534AG Netersel
• Ter hoogte van de Rondweg 26, 5531 AJ Bladel
• Ter hoogte van de Mariahof 2, 5531 JK Bladel
•  Ter hoogte van de Herman Gorterlaan 11, 

5531 SR Bladel
•  Ter hoogte van de Nicolaas Beetslaan 15, 

5531TG Bladel
• Ter hoogte van de Bilderdijklaan 32, 5531 TZ Bladel
• Ter hoogte van dee Saturnus 8, 5527 CX Hapert

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:

• Gerard Bruninglaan 57 te Bladel
• Stijn Streuvelslaan 29 Bladel

Verkeersbesluit motorvoertuigen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om verbodsborden te 
plaatsen voor de Groote Beerze ( Schipstaarten – de 
Biezegoren te Netersel ).

Aankondiging Nadere regels 
subsidie muzikale en culturele 
vorming 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
Nadere regels 2022, behorend bij de individuele 
subsidie muzikale en culturele vorming, vastgesteld. 
Het is nu mogelijk voor de aanvrager om de aanvraag 
vanaf 1 januari in te dienen. Ook is op de webpagina 
en het aanvraagformulier extra aandacht besteed aan 
opties voor (financiële) ondersteuning. 
De Nadere regels 2022 zijn van kracht vanaf het 
nieuwe schooljaar (5 september 2022) en de Nadere 
regels 2020 zijn per deze datum ingetrokken. Voor 
meer informatie zie: 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming. 

nieuwe schooljaar (5 september 2022) en de Nadere nieuwe schooljaar (5 september 2022) en de Nadere 
regels 2020 zijn per deze datum ingetrokken. Voor regels 2020 zijn per deze datum ingetrokken. Voor 
meer informatie zie: 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming. 
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Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Balmus, M.M. 24-07-1983 Castersedijk 12, 5527 JS Hapert 25-08-2022 Land onbekend
Ionete, D.C. 11-09-1981 Castersedijk 12, 5527 JS Hapert 25-08-2022 Land onbekend
Ionete, M.F.L. 14-11-2021 Castersedijk 12, 5527 JS Hapert 25-08-2022 Land onbekend
Popa, A.C. 01-07-2002 Castersedijk 12, 5527 JS Hapert 25-08-2022 Land onbekend
Popa, D.A. 23-07-2009 Castersedijk 12, 5527 JS Hapert 25-08-2022 Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 
6 oktober 2022.
In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, 
adres, telefoonnummer en de datum vermelden én 
het bezwaarschrift ondertekenen.
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EERSEL-POSTEL - Het vertrouwde beeld 
op de Eerselse Markt, waar op de tweede 
zondag van oktober de aanspanningen en 
de ruiters voor het publiek defileerden, 
gaat verdwijnen. De hippische rally Eersel- 
Postel houdt op te bestaan.

Na 59 jaar verdwijnt de hippische rally Eer-
sel-Postel-Eersel, die sinds 1964 traditioneel 
op de tweede zondag van oktober werd ver-
reden. De oorzaak ligt in het feit dat de eeu-
wenoude abdij van de paters Norbertijnen 
geen evenementen meer binnen de abdijmu-
ren toestaat. De abdij was altijd het sfeervolle  
keerpunt en rustplaats in de rally. De abdij 
betreurt dat daarmee een jarenlange betrok-
kenheid eindigt, maar ziet geen mogelijkheid 
om voor de rally een uitzondering te maken. 

Door corona kon de rally in 2020 en 2021 geen 
doorgang vinden. Gedurende die periode 
heeft het Hippisch Comité Kempenland met 
alle betrokkenen indringend nagedacht over 
de toekomst van de rally. Conclusie was dat 
de rally, met haar grensoverschrijdende route, 
de karakteristieke startplaats met defilé op 
de Eerselse Markt en de sfeervolle rustplaats 
bij de Abdij van Postel, meer dan voldoende 
perspectief heeft voor de toekomst. En voor 
de deelnemers is het een interessante rally die 
zich ruim onderscheid van alle andere ritten. 

Vernieuwing
Vanuit dit perspectief was het voor de organi-
satie reden om te bouwen aan het versterken 

van het comité en een aantal vernieuwende 
elementen in te bouwen. Het comité werd uit-
gebreid met maar liefst drie nieuwe leden, de 
rally werd uitgebreid met een aparte jeugd-
route, een Ride & Bike onderdeel en meerde-
re mobiele tussenstops. De organisatie stond 
in de startblokken om dit jaar de 57e rally te 
kunnen verrijden. 

De teleurstelling binnen het comité is groot 
na het besluit van de Abdij om geen evene-
menten meer toe te laten. Daarmee verdwijnt 
een van de karakteristieke onderdelen van 
het evenement. Door aanpassing van de 
route is er immers geen sprake meer van een 
Eersel-Postel rally. De route is niet langer on-
derscheidend en komt zelfs in het vaarwater 
van andere evenementen. De organisatie ziet 
geen mogelijkheden om met een passend 
alternatief te komen. Het Hippisch Comité 
ziet zich daarom genoodzaakt het historische 
besluit te nemen om een punt achter de Eer-
sel-Postel rally te zetten. Daarmee verdwijnt 
een mooie traditie. 

Reünie en terugblik
Het comité is trots dat ze al die jaren het 
evenement hebben kunnen organiseren. Dat 
hebben ze met veel plezier gedaan met de 
hulp van veel trouwe deelnemers, vrijwilligers 
en sponsoren. Het comité wil op 9 oktober de 
traditie van de ‘tweede zondag in oktober’ af-
sluiten met een reünie van alle betrokkenen 
waarbij wordt teruggekeken op de rijke histo-
rie van de rally.

Hippische rally Eersel-Postel 
stopt na 59 jaar!

BERGEIJK - Wat hebben wij en alle plan-
ten kunnen genieten van de warmte deze 
zomer. Het was wel erg droog, maar hope-
lijk regent het de komende tijd nog, zodat 
we lekkere sappige appeltjes en ander 
fruit kunnen plukken. We zijn heel blij dat 
de Sappers de laatste zondag van sep-
tember weer naar de Natuurtuin ’t Loo, 
Terlostraat 4 in Bergeijk komen om sap te 
persen van al dat fruit. Zo kun je ook in de 
winter nog heel lang genieten van lekker 
en puur vruchtensap.  

De vrijwilligers van Natuurtuin ’t Loo en de 
Velttuin in Valkenswaard hebben ook het hele 
jaar hard gewerkt in beide tuinen en er is van 
alles geoogst. We zijn al de hele zomer bezig 
om allerlei lekkers te maken. We hebben jam, 
likeur, honing, appelsap, bouillonpasta en  
siroopjes. Er zijn ook enkele plantjes uit eigen 
tuinen voor de verkoop. En natuurlijk is er 
koffie/thee met iets lekkers of een kom soep. 
Kom kijken en proeven!

Heb je zelf een overvloed aan appels, peren 
of ander fruit en groenten? Dan kun je dat 
deze dag laten persen door de Sappers die 
bij ons op bezoek zijn. Een heel leuk bedrijfje 
met de eerste mobiele vacuümpers van Ne-
derland, waardoor je nog lekkerder sap krijgt. 
Kijk maar eens op hun duidelijke site: www.
desappers.nl, waar je je ook kunt aanmelden 
en antwoord vindt op al je vragen.

Om je eigen sap te kunnen laten persen heb 

je minimaal 75 kg fruit nodig. Meestal worden 
er appels en peren gebruikt, maar ook van 
stoofperen, bessen, druiven, kersen (ontpit), 
wortels, bietjes kun je lekker en speciaal sap 
maken. Er is van alles mogelijk, neem vooral 
even contact op met de Sappers, zij hebben 
veel ervaring met lekkere mengsels en geven 
je graag advies. Alles wordt verpakt in een 
saptap van 3 of 5 liter. 

Happy hour
Misschien kun je geen 75 kg fruit verzame-
len van je eigen boom? Niet getreurd: tijdens 
happy hour van 14.00 tot 15.00 uur kun je toch 
meedoen als je minimaal 10 kg meeneemt. Je 
oogst wordt dan samen met het fruit van an-
dere inschrijvers geperst (dus wel even aan-
melden van te voren).

Naast een bezoekje aan de appelpers, het is 
echt prachtig om te zien hoe deze werkt, kun 
je ook een rondwandeling maken door onze 
mooie Natuurtuin. Er staan nog veel bloemen 
in bloei en de bijen zijn nog druk. Op het ge-
zellige terras kun je genieten van allerlei lek-
kers, gemaakt door de kookgroep.

Aanmelden is verplicht, je krijgt dan een tijd 
toegewezen voor jou persmoment. Oogst-
feest: 12.00 -17.00 uur. Appelpersen: ±  09.00 
-17.00 uur. Happy hour: 14.00-15.00 uur. Voor 
aanmelden en meer info over de appelpers: 
www.desappers.nl. Overige info: 

info@natuurtuin.org

De Sappers komen naar Natuurtuin ’t Loo 
tijdens het Oogstfeest
Zondag 25 september
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... er meer dan een 
miljoen muggen nodig 
zijn om je helemaal 

leeg te zuigen? 

Hoewel muggen erg 
vervelend zijn en 

in sommige gevallen 
ronduit gevaarlijk 
door de ziektes 

die ze verspreiden, 
heb je er nooit een 

miljoen in de 
slaapkamer, 

dus dat valt mee.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor de brandweer die op 21 augustus 
iemand uit een lift had bevrijd, die er geruime tijd opge-
sloten zat. 

Frans Adams

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

Een dikke duim omhoog voor de leiding en vrijwilligers 
van Jong Nederland Hapert voor het organiseren van de 
geweldige kampweek voor alle kinderen.

Arno

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

Twee duimen omhoog voor allen die er steeds maar weer voor zorgen, week in week uit, om 
alle afval in Bladel op te ruimen, waardoor ik met nog meer plezier in het schone Bladel mag 
wonen!

Een dankbare inwoonster

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

Een dikke duim omhoog voor alle leerlingen van groep 8 van basisschool De Akkerwinde in 
Hooge Mierde voor de geweldig mooie musical die ze hadden voorgedragen. Dank ook aan de 
vele ouders die hieraan meegewerkt hadden. Het was in één woord geweldig!

Een trotse oma en opa

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

Een dikke duim omhoog voor Frans en Wil Adams uit Hapert voor hun niet aflatende steun al 
die jaren voor mw. Monique Plasmans, die onlangs een leeftijd van 100 jaar heeft bereikt.

Annie en Rien

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

Mijn duim gaat omhoog voor Anita Antonis-Wouters, die samen met haar familie al 25 jaar (en 
langer) voor zorgt dat het ED vroeg in de morgen, door weer en wind, keurig op de deurmat 
ligt. Dit alles met passie; aanvankelijk als bezorgster en nu als verspreidingsdepot voor Bladel. 
Hopelijk kunnen we nog lang van deze dienst gebruik maken.

Een tevreden abonnee

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

Een duim omhoog voor de dame die spontaan een schilderij van Gindra langs kwam brengen, 
in plaats van het op zolder te leggen. Hij krijgt een mooie plaats in het Gindrahuis.

Dorus en Amy

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

Een duim omhoog voor harmonie Kunst Adelt, die ondanks dat veel leden op vakantie waren, 
toch een ensemble klarinettisten afvaardigen om de 100-jarige M. Plasmans met een serenade 
te verblijden.

Frans Adams

de
 d
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De ‘Duim’ gaat omhoog

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor alle mooie kaarten, bloemen en felicitaties

vanwege ons 60-jarig huwelijk.

Jan en An van de Ven - van Avendonk

Bedankt!Bedankt!

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

Wij willen alle mensen bedanken voor het doneren van lege flessen. Al het ingezamelde 
statiegeld gaat naar de Voedselbank Bladel. We hebben nu al bijna € 200,- maar gaan nog even 
door met sparen.

Tess (10) en Loïs (8) Butterbrod

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

Een dikke duim omhoog voor alle vrijwilligers van de Pagatterdagen in Reusel. Het was weer 
geweldig. Onze zoon heeft de tijd van zijn leven gehad en kijkt nu al uit naar de volgende keer. 
Bedankt!

Fam. van Bree

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

Een duim omhoog voor het personeel van de Hapertse Kluis voor hun inzet bij de viering van 
de 100e verjaardag van M. Plasmans.

Frans Adams

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

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

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

WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals 
hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met 
uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.
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Collectant Handicap NL
HandicapNL houdt een landelijke collecte 
waarvan wij een plaatselijk onderdeel zijn. 
U collecteert tijdens de collecteweek van 
25 september t/m 1 oktober 2022 in een paar 
straten in de gemeente Bladel. Collecteren 
kost u ongeveer 6 uurtjes. U kunt zelf uw 
tijden en dagen invullen.

Helpt u ons mee? Meld u dan aan, zodat wij 
met uw hulp bij alle adressen in Bladel kun-
nen collecteren!

Meer informatie bij Rinus de Punder: mail 
naar riarinus@upcmail.nl of bel 0497-681676.

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

MEE zoekt een maatje voor 
Nicky
Nicky (68) is een vriendelijke en gastvrije 
vrouw. Ze heeft COPD en diabetes wat haar 
soms belemmert. Ze woont in Duizel. 

Zij is op zoek naar een vrijwilliger om wat ge-
zellige dingen mee te ondernemen. Ze houdt 
van buurten, gezellig winkelen of gewoon 
samen er op uit gaan.   

Nicky is alle dagen in de ochtend en middag 
beschikbaar. Ze zou het fijn vinden als jij eens 
in de 2 weken bij haar op bezoek komt.

Wil jij haar maatje worden? Neem dan con-
tact op met Roel Struijk: tel. 088 465 35 55 of  
mail naar linck@meedemeentgroep.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

in de regio

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 12-uurtje van Café ‘t Pleintje. 

Om uw gewonnen prijs in ontvangst 
te nemen, neemt u dit artikel binnen 
8 weken mee naar:

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

Kienen in
Hooge Mierde 

Dinsdag 6 september om 13.30 
uur bent u van harte welkom om 
te komen kienen in De Schakel  te 
Hooge Mierde.

Iedereen is van harte welkom. 
De entree is gratis. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar tele-
foonnummer 06 54296802.

Garageverkoop in Casteren 
Zondag 4 september

van 10.00 tot 13.00 uur

BLADEL - Tot en met zondag 4 september 
houdt Albert Heijn Bladel een winkelactie 
voor de Voedselbank Bladel-Eersel-Reu-
sel-De Mierden.

In de supermarkt is een stelling ingericht met 
artikelen waar de Voedselbank dringend be-
hoefte aan heeft. Deze lang houdbare pro-
ducten zijn hard nodig om de voorraad zo-
danig aan te vullen dat we weer gedurende 
enkele maanden onze klanten van een we-
kelijks voedselpakket kunnen voorzien. Wij 
hopen dat u als klant van de AH supermarkt 
bij het doen van de boodschappen ook één 
of meer artikelen extra aanschaft die u ver-
volgens bij de aanwezige voedselbankkraam 
inlevert. Wij beseff en maar al te goed dat – 
ook voor u – de laatste tijd de kosten van het 
dagelijkse bestaan stijgen. Des te meer zijn 
wij u dankbaar voor uw schenking. Het aantal 
gezinnen dat een beroep op de Voedselbank 
doet stijgt flink. Dat kunt u lezen in de media. 
En zo ook het aantal kinderen dat met hon-
ger ’s morgens naar school gaan. Eén op de 
dertien kinderen, zeggen de cijfers. Vandaar 
ook het doel van deze actie ‘Niet met een lege 
maag naar school’.

De kraam van de Voedselbank zal niet con-
stant bezet zijn door één van onze vrijwillige 
medewerkers. Dus als er op dat moment nie-
mand van ons aanwezig is, kunt u toch uw 
aankoop gemakkelijk kwijt in de daarvoor op-
gestelde kratten. Wij zijn u enorm dankbaar 
voor uw bijdrage. Deze wordt goed besteed. 
Daar kunt u zeker van zijn.

‘Niet met een lege 
maag naar school!’
Voedselbankactie bij Albert Heijn Bladel

T/M 11 SEPTEMBER
EXPOSITIE ‘OP EENZAME HOOGTE’
Locatie: Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2, Eersel. 
Open: zie openingstijden Kempenmuseum. 
Entree: kinderen t/m 12 jaar gratis, 
13 t/m 18 jaar € 2,50 en volwassenen € 6,50. 
Deze expo vertelt het verhaal achter de 
eenzame kerktorens in de Kempen.

TOT EIND SEPTEMBER
BEZICHTIGING LAMBERTUSKERK
VESSEM
Locatie: Servatiusstraat 8, Vessem. Open: 
alle zon- en feestdagen van 14.00-16.00 uur. 
Met mooie schilderingen, prachtig vleugel-
altaar en monumentaal orgel.

T/M ZATERDAG 29 OKTOBER
EXPOSITIE/WEDSTRIJD 
DE HEKSENBOOM
De Heksenboom is een beukenboom in 
Bladel met een mooi verhaal. 
Locatie: Lijstenmakerij Kunsthandel van 
Antwerpen, Lange Voren 35, Eersel. Loop 
vrijblijvend binnen (tijdens openingstijden) 
en stem op je favoriete schilderij.
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Auping Tone boxspring
vanaf € 4.805,--  € 3.495,--

N I E U W

incl. Auping Tone matras, Auping Tone topper, Auping Tone 
hoofdbord. Breedte 160 of 180 cm, Lengte 200 of 210 cm

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

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

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

Wij nemen uw 
oude meubelen mee

Showroom
SALE

matrassen

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

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

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

Auping Tone boxspring N I E U W

Showroom
SALE

Showroommodel in 
onze winkel in 

taupe kleur

Wij nemen uw 
oude meubelen mee

*vraag 
naar de 

voorwaarden

Laatste 
showroommodellen 

boxsprings en matrassen 
in de winkel

• Eenvoudige draadloze afstandsbediening
• Ingebouwde ontspannende 
massagefunctie met diverse intensiteiten
• De relax Zero Gravity stand 
verlicht direct de druk op uw onderrug

Zero G 400 Tempur, 
voor de best mogelijke nachtrust.
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Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

BEZORGERS GEZOCHT VOOR 
HOOGELOON EN VESSEM

We hebben nog plaats voor een aantal bezorgers. 
De bezorging is zonder de gesealde folderpakketten! 

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 wijkvergoe-
ding. De volgende wijken zijn nog vrij:

• Vessem - omgeving Putterstraat (172 kranten)

 • Vessem - omgeving Groenewoud (225 kranten)

 • Hoogeloon - omgeving de Hoef (180 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. 
Bel naar 06-58932875 of 
e-mail naar 
bezorgers@bravom.nl. 

in 
samen

werking 
met

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Tijdens de nati-
onale collecte-
week van KWF 
Kankerbestrij-

ding wordt ook in Bladel en Netersel weer 
huis-aan-huis gecollecteerd. Dit jaar niet 
met een collectebus, maar met een col-
lectebord met QR-code. U kunt eenvoudig 
doneren door de QR-code te scannen met 
uw telefoon. De betaling verloopt vervol-
gens via iDEAL. Eenmalig, veilig en vrij-
blijvend.

Geen bus, maar een collectebord
KWF maakt als eerste goed doel in Nederland 
de overstap naar een volledig digitale huis-
aan-huis collecte. Het digitale betaalverkeer 
is al jaren in opmars. Het is ook prettiger voor 
de collectanten, die nu niet meer met een 
zware bus over straat hoeven. Voor mensen 
zonder smartphone heeft iedere collectant 
een flyer (niet-thuiskaart) bij zich. Daar staat 
onder andere het rekeningnummer van KWF 
op, zodat ze een gift kunnen overmaken.

1 op de 3 krijgt kanker
Uw gift is hard nodig, want nog altijd krijgt 
1 op de 3 Nederlanders kanker. Of u het nu 
zelf hebt of iemand om wie u geeft, kanker 
ontwricht uw leven. We zijn tegen kanker en 
vóór het leven. Voor op tijd erbij zijn. Voor de 
juiste behandeling. Voor je leven weer op de 
rit krijgen. Voor de beste zorg. Daarom finan-
cieren we niet alleen levensveranderend on-
derzoek, maar zetten we ons ook in voor een 
beter leven voor iedereen die leeft met en na 
kanker. Samen maken we het verschil, omdat 
er zoveel is om voor te leven. 

Wij zoeken nog collectanten; helpt u mee?
De collecteweek is een enorme operatie 
waarvoor veel collectanten nodig zijn. Met 
slechts een paar uur per jaar draagt u als col-
lectant bij aan een wereld met minder kanker. 
Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken. Als 
u belangstelling hebt om collectant te wor-
den in Bladel of Netersel, neem dan contact 
op met Miep van de Goor via miep.vande-
goor@chello.nl of tel.nr. 06-15290080.

Collectant gemist?
Hebt u de collectant gemist? Geef dan via 

kwf.nl/collecte

KWF Kankerbestrijding collecteert 
van 4 t/m 10 september
Ook in Bladel en Netersel

REUSEL - Na een stop van 
ongeveer zes weken (i.v.m. 
de vakantie) gaat AVR’69 
vanaf komende week de 
reguliere trainingen en 
andere activiteiten weer 
hervatten. 

Alle informatie over de trainingen bij AVR’69, 
zoals de groepsindeling, trainingstijden, trai-
ningsdagen, plaats waar getraind wordt, e.d. 
zijn terug te vinden op de site www.avr69.nl 
onder het kopje ‘Trainingsinfo’. 

Er staan weer verschillende belangrijke eve-
nementen op het programma: 
-  Zaterdag 10 september is er in Best de 

Brabantse Kampioenschappen Athletics 
Champs voor pupillen, waarbij ook enkele 
pupillen van AVR’69 in actie komen. Even-
eens op 10 september wordt op onze eigen 
atletiekbaan een wedstrijd georganiseerd 
voor atleten met een beperking (specials).

-  Zondag 18 september wordt dan eindelijk 
onze nieuwe atletiekbaan feestelijk geopend. 
Dit wordt een leuke ontspannende, gezellige 
maar ook actieve dag voor jong en oud met 
clinics, activiteiten voor kinderen, muziek, 
enz. Iedereen uit Reusel en omstreken is 
van harte welkom om te komen kijken of om 
zelf mee te doen. Een compleet overzicht 

van de activiteiten op deze dag vind je terug 
op www.avr69.nl. 

-  Dinsdag 20 september start weer een 
nieuwe cursus voor de beginnende hardlo-
per met als ultieme doel om 5 km te kunnen 
joggen. Iedereen kan meedoen!

-  Van 23 tot en met 25 september gaan de 
pupillen en C-D junioren weer op kamp in 
Mol-Rauw (België).

Nieuwe leden van harte welkom!
Nieuwe leden (zowel trimmers/trimsters, 
wandelaars, skeelers als wedstrijdatleten) 
zijn ook na de zomervakantie weer van harte 
welkom. Kinderen geboren in 2017 of eerder 
kunnen al bij de vereniging komen. Iedereen 
die belangstelling heeft mag geheel vrij-
blijvend een aantal keer (4 keer) kosteloos 
meedoen alvorens men besluit om lid te wor-
den van AVR’69. In alle groepen wordt aan 
iedereen aandacht geschonken. Je kan dus 
meteen instappen en je bent zeker van een 
goede en verantwoorde begeleiding. Alle in-
formatie over de trainingen vind je terug op 
onze site. Ook tijdens de trainingen kun je bij 
de trainers terecht voor meer informatie. Als 
je na de proeftrainingen besluit om lid te wor-
den kan je jezelf inschrijven als lid via de site 
van AVR’69. Voor meer informatie zie: 

www.avr69.nl

Komende activiteiten bij AVR’69

OM DE HOEK
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Waar: Dorpsakker, Lage Mierde
(Broekkant 13, 5094GA)

Tijd: 9.30 uur t/m 14.00uur

informatie:

WWW.AMBROSIUS.BOERENKAMP.COM

verkopers: aanmelden via bovenstaande site
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Gilde Sint Ambrosius

Kofferbak 
verkoop

GRATIS   ENTREE

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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6 DAGEN 
PER WEEK 

OPEN
VOOR PARTICULIEREN

U kunt bij ons terecht voor uw

n bouw- en sloopafval
n sloophout
n snoeihout
n dakleer
n puin
n ijzer
n geïmpregneerd hout
n papier
n ‘huisraad’
n inname (zwarte) grond

www.dondersgrondverzet.nl

Donders Grondverzet n Notelstraat 56 n Esbeek n Tel. 013 - 504 12 24

Milieustraat in Esbeek

Milieustraat
Een onderdeel van de service die Grondverzet- 
en Transportbedrijf Donders bv levert is de 
milieustraat. 

Wij beschkken over een uitgebreide milieustraat 
waar verschillende instanties, bedrijven en 
particulieren hun afval naartoe mogen brengen. 

Onze milieustraat is voorzien van een geijkte 
weegbrug, om het juiste aantal tonnage van uw 
afval aan te geven. 

Particulier afval voor de milieustraat bestaat 
doorgaans uit verschillende onderdelen. 
Allereerst het huis- en tuinafval zoals gesnoeide 
takken of puin kan bij ons worden ingezameld. 

Naast het gebruikelijke huis- en tuinafval kunt u 
bij de milieustraat van Donders bv ook terecht 
om zwarte of gemengde grond en graszoden te 
storten evenals puin of ander bouwafval.

Containerverhuur
Wanneer u bezig bent met het bouwen of 
verbouwen, komt er uiteraard puin en bouwafval 
vrij. Voor veel particulieren en bedrijven is het 
huren van een container een goede oplossing.

Behalve contante betaling 
kunt u bij ons ook pinnen!
Wij hebben een  geijkte weegbrug

Ook voor particulieren!

ISO 9001  ●  VCA**  ●  BRL 9335

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur

zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur zondag gesloten

ER OP UIT

EERSEL - Na een gedwongen pauze van 
twee jaren is het gemoedelijkste festival 
van Eersel er ook weer. Op zondagmiddag 
4 september wordt het in de tuin van het 
Kempenmuseum genieten van een variatie 
aan herkenbare en oorspronkelijke muziek. 

Natuurlijk met blues, want de organisatie is 
in handen van Bibberblues. Maar ook echte 
rockclassics, latinrock en energieke soul. Mooi 
om naar te luisteren en volop gelegenheid om 
er op te dansen. En dat alles tussen de appel- 
en perenbomen in de mooie tuin van het Kem-
penmuseum, Kapelweg 2 in Eersel.

De poort gaat om 15.00 uur open en de vol-
gende bands verzorgen dan achtereen vol-
gend een optreden: Endless Wire (rock van 
Joe Cocker, Herman Brood en Janis Joplin), 
Fuente del Ritmo (9-koppige Santana tribute-

band), Chicago Capitols (blues zoals het 
hoort), Mindblow (jonge bluesband met 
Nienke Dingemans als vocale sensatie) en 
The Flaming Sambucas (swingende soul met 
blazers). Op de website van Bibberblues vind 
je meer info over de bands en hun muziek.

De museumtuin wordt sfeervol ingericht, er 
zijn schuilmogelijkheden voor zon en regen, 
de bar is goed voorzien en redelijk van prijs, 
er is weer speciaal bier uit België (van de tap) 
en de eetkraam biedt meer dan alleen een 
lekkere hamburger. De entree van het festival 
is € 6,50. Daar zit ook de toegang tot het mu-
seum bij inbegrepen. Dus naast het muziek-
festival kan ook genoten worden van alles 
wat het Kempenmuseum te bieden heeft. 
Backyard Classics heeft de afgelopen jaren 
laten zien waarin een klein festival groot kan 
zijn; een fijne sfeer en prachtige muziek.

Backyard Classics 2022
Nienke Dingemans (foto: Gian van Eekelen)

WESTELBEERS - Op zondag 4 september, 
om 14.30 uur, is er een buitenconcert van 
Bertus Borgers en familie bij de Cultuur-
boerderij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers.

Leden van de Veldhovense familie Borgers 
komen geregeld bij elkaar om muziek te 
maken. Bertus Borgers (Vessem, 1947), de 
oudste van het stel, brengt de verschillende 
generaties elk jaar weer samen op het bui-
tenpodium van de Cultuurboerderij in Wes-
telbeers.

De ritmesectie bestaat uit de neefjes Maurice 
en Wouter op bas en drums. Ze worden aan 
de ene kant geflankeerd door Lody op gitaar, 
de zoon van broer Peer, die er helaas nooit 
meer bij zal zijn. Aan de andere kant staat 
broer Ruud die niet alleen als gitarist maar 

ook als zanger een flinke duit in het zakje zal 
doen. Dochter Nova, haar neef Flen en de 
zussen Christine, Marie-José en Renie komen 
voor de microfoon. Kortom een gekleurde be-
zetting voor 2 stevige sets vintage rock, soul 
en blues.

In januari 2020, net voor de corona, is hun 
optreden op een live album vastgelegd. Dit 
album ‘BORGERS – Family Life @ Blue Col-
lar’ kun je streamen en downloaden op: www.
bogey-music.lnk.to/9mRejOCVEM. 

Ook is er voor corona nog een uitgebreid 
boek verschenen met foto’s en verhalen over 
het muziekmaken in de familie. Het geeft een 
mooi beeld van een traditioneel Kempisch 
gezin dat in de moderne tijd rolt. De CD en 
het boek zijn bij het optreden te koop.

Buitenconcert van Bertus Borgers 
en familie bij de Cultuurboerderij
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KEMPEN - Nederland heeft ongeveer 
71.000 Oekraïense vluchtelingen opgevan-
gen. Een gedeelte is gekoppeld aan gast-
gezinnen, ongeveer 53.000 hebben een 
plaats gekregen in een gemeentelijke op-
vang en een derde groep heeft zelf opvang 
geregeld bij kennissen of familie.

De Nederlandse taal leren is voor alle vluch-

telingen een belangrijke stap om zich beter 
thuis te voelen en/of te werken in ons land.
Ouderen proberen met taalprogramma’s op 
de computer en ondersteuning van Neder-
landse vrijwilligers het Nederlands onder de 
knie te krijgen.

Jongeren gaan vaak in Nederland naar school 
maar volgen, als het mogelijk is, ook nog on-

line les vanuit Oekraïne. Laptops zijn hierbij 
onmisbaar. Novicare en Voergroep zuid heb-
ben deze oproep serieus genomen en zijn 
ermee aan de slag gegaan. Het resultaat was 
geweldig. 15 laptops konden worden ver-
deeld over verschillende plekken in de Kem-
pen. Jong en oud kan nu aan de slag

Bedankt namens Oekraïense vluchtelingen

15 laptops voor Oekraïnse vluchtelingen

BLADEL - Wij willen u uitno-
digen voor de gezellige én 
informatieve bijeenkomst in 
het kader van de Nationa-
le Ziekendag; een ontmoe-
tingsmiddag voor iedereen!

In 1974 heeft de Zonnebloem 
het initiatief genomen voor een Nationale 
Ziekendag. Het doel hiervan is de dialoog 
tussen zieken en gezonden te stimuleren, 
zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat, 
een samenleving waarin zieken en gezonden 
mét - en niet naast - elkaar leven. 

Wij ontvangen u dit jaar graag op zaterdag 10 
september in CC Den Herd in Bladel. De zaal 
is vanaf 13.30 uur open en de officiële ope-
ning is om 14.00 uur. 

Het programma bevat een combinatie van 
informatie en plezier. Dit jaar kunt u o.a.  
genieten van troubadour Hans van Gorp.  
Natuurlijk is er ook voldoende tijd om met  
elkaar te buurten. 

Deelname aan deze middag is gratis, inclusief 
drinken en versnaperingen. Dit is mogelijk 
door de diverse organisatoren en sponsoren.  
U bent van harte welkom! Laat u het weten 
als u komt? Contact: mevr. Han Castelijns, 
telefoon (0497) 682414 en e-mail: han@cas-
telijns.net

Bijeenkomst 
Nationale 
Ziekendag
Zaterdag 10 september

KEMPEN - Het internet is voor iedereen, 
maar niet iedereen weet hoe het werkt. 
In de cursus Klik & Tik in de Bibliotheken 
van Bladel, Hapert en Reusel leer je stap 
voor stap met de computer en internet 
werken. Je werkt zelfstandig en in eigen 
tempo. Medewerkers van de Bibliotheek 
staan voor je klaar wanneer je hulp nodig 
hebt.

Je leert typen, e-mailen en gaat het inter-
net op. Je gaat aan de slag met het bekijken 
van websites, zoeken met een zoekmachine 
en het downloaden, aanvragen en invullen 
van formulieren. Tot slot leer je in een vei-
lige omgeving hoe je sociale media, zoals  
Facebook, Skype en WhatsApp kunt gebrui-
ken. 

Ook kun je tijdens deze uren terecht met an-
dere digitale vragen. De cursus is gratis, ook 
voor mensen die geen lid zijn van de Biblio-
theek. Het meenemen van een eigen laptop, 
tablet of telefoon heeft de voorkeur.

Dagen en tijden
-  Hapert: iedere donderdag van 09.30 tot 

10.30 uur in de MFA Hart van Hapert 
(ruimte d’Ouwe Pastorie). Hier werken we 
samen met Stichting Senioren Steunpunt 
d’Ouwe Pastorie. Start: 8 september.

-  Bladel: iedere donderdag van 11.00 tot 12.00 
uur in de Bibliotheek van Bladel, Markt 4. 
Start: 8 september.

-  Reusel: iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 
uur in de Bibliotheek van Reusel, Kerkplein 
5. Start: 27 september.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden. Voor Bladel en 
Hapert: aan de balie van Bibliotheek Bladel, 
bellen naar 085-7733290 of een e-mail stu-
ren naar bladel@bibliotheekdekempen.nl.  
Voor Reusel: aan de balie van Bibliotheek 
Reusel, bellen naar 085-7733289 of een 
e-mail sturen naar reusel@bibliotheekde-
kempen.nl

Gratis cursus Klik & Tik: 
leer omgaan met internet

EERSEL - Op woensdag 21 september or-
ganiseren Volksuniversiteit de Kempen en 
Bibliotheek Eersel een avond over ‘Van ma-
nuscript naar bestseller: over de samenwer-
king van schrijver, redacteur en uitgever’ 
met als speciale gast Nelleke Noordervliet.

Deze avond staat in het teken van de samen-
werking tussen schrijver, redacteur en uitge-
ver. Drie belangrijke personen in het proces 
om een bestseller te ontwikkelen. De ‘magi-
sche driehoek rondom het boek’ wordt deze 
avond ingevuld door auteur Nelleke Noor-
dervliet (laureaat van de Gouden Ganzenveer 
2022), Tilly Hermans (redacteur) en Marcella 
van der Kruk (uitgever bij Atlas Contact).

Nelleke Noordervliet, auteur
‘Nelleke Noordervliet is alom geprezen als 
een van de veelzijdigste, stilistisch vaardigste 
schrijvers in de hedendaagse Nederlandse 
literatuur’ (Goudenganzenveer.nl, 2022). Ze 
studeerde Nederlands in Leiden en Utrecht 
en studeerde cum laude af in Moderne Let-
terkunde. Ze was jarenlang actief voor de 
Partij van de Arbeid en debuteerde met haar 
Tine of De Dalen. Ze heeft verschillende prij-
zen gewonnen voor haar publicaties en haar 
werk kenmerkt zich voor een grote interesse 
voor het verleden. 

Tilly Hermans, redigerend uitgever
In 1968 begon Tilly Hermans bij uitgeverij 
Meulenhoff. Daar leerde ze het vak redactie- 
assistent. In 1979 werd ze de redacteur van 
Oek de Jong. In 2001 richtte ze uitgeverij 
Augustus op, dat later onderdeel werd Atlas 
Contact. Ze is tevens de redacteur-uitgever 
van Adriaan van Dis en Nelleke Noordervliet. 
Tilly Hermans over haar persoonlijke rela-
tie met elk van haar schrijvers: “Veel tijd en 
ruimte om samen met de auteurs aan boeken 

te werken, dat is de manier waarop ik wil wer-
ken en uitgeven.” 

Marcella van der Kruk, redigerend uitgever
Marcella van der Kruk is uitgever bij uitgeve-
rij Atlas Contact, verzorgt masterclasses en 
is ervaren als interviewer, gespreksleider en 
docent. Ze studeerde Culturele Antropologie, 
Nederlandse Taal & Cultuur en Moderne Ne-
derlandse Letterkunde aan de UvA. Ze werk-
te onder meer als redactie-assistent bij De 
Bezige Bij en is sinds 2015 redacteur en uit-
gever non-fictie bij Uitgeverij Atlas Contact. 

Van harte welkom
De avond met Nelleke Noordervliet wordt ge-
organiseerd door Volksuniversiteit de Kem-
pen en Bibliotheek Eersel. U bent van harte 
welkom op woensdag 21 september van 
20.00 tot 21.45 uur in Cultureel Centrum De 
Muzenval. Tickets kunt u reserveren via 

www.muzenval.nl

Lezing over ‘Van manuscript naar 
bestseller: over de samenwerking 
van schrijver, redacteur en uitgever’

Nelleke Noordervliet

IN DE KEMPEN
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LEUKE JOB!
Lijkt het je leuk om 2 ochtenden in de week (meer uren mogelijk) met een 
enthousiast ‘Clean team’ de accommodatie van Academy Bartels in Hooge 
Mierde schoon te houden? Neem dan contact met ons op!  

T: 013-5091666 E: info@academybartels.com W: www.academybartels.com 

Dit ben jij:
▪ Proactief
▪ Je kan goed samenwerken in een klein 

teamverband
▪ Grote mate van verantwoordelijkheid
▪ Je kunt secuur werken

Dit bieden wij jou:
▪ Een prettige werkomgeving met 

enthousiaste collega’s
▪ Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ Doelstelling om samen te werken naar 

een vast dienstverband

Interesse?
▪ Neem contact op met Marly Lommers 

personeel@tristarkeukens.nl

VACATURE
(LEERLING) MEDEWERKER 

HOUTBEWERKING

Wij hebben een baan voor jou! 

Wij hebben een veelzijdige job bij de 
machinale houtbewerking van Tristar 
Keukens.

Vanuit ruw hout maak je door middel
van geavanceerde machines en
handmatige bewerkingen massieve 
keukendeuren op maat. Daarnaast 
maak je allerlei producten die aan een 
massief houten keuken gelinkt zijn. 
Verder vragen wij van jou een juiste 
instelling, de rest leren wij jou.

Dit betreft een fulltime functie.

Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen al onze gasten met  

onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon is  

een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit Groepsaccommodaties, 

Outdoor-activiteiten en Horeca voor vergaderingen en feesten.  

Wij richten ons voornamelijk op groepen, van klein tot groot.  

Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één dak aanwezig.

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken?  

We hebben de volgende vacatures:

Bediening (fulltime en parttime)

Kok/keukenhulp (fulltime of parttime)

Outdoor-instructeurs (parttime)

Schoonmaakmedewerkers (parttime)

Kijk op onze site www.biestheuvel.nl/vacatures voor meer uitleg.

Uren zijn in overleg samen te bepalen.

Lijkt één van deze vacatures iets voor jou?  

Bel dan direct naar (0497) 591 257 of mail naar arjan@biestheuvel.nl,  

dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Hoogcasteren 25 • 5528 NP Hoogeloon • Telefoon (0497) 59 12 57 
info@biestheuvel.nl • www.biestheuvel.nl

Wij zoeken collega’s!

 www.denherd.nl • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel

Cultureel Centrum Den Herd
is op zoek naar:

Allround Medewerker Horeca
(parttime/fulltime)

Cultureel Centrum Den Herd is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar service, gastvrijheid
en een vriendelijke, persoonlijke benadering voorop staan. Bij Den Herd kan iedereen terecht voor

vrijwel elke gelegenheid; van een kop koffie, een repetitie, feestavond, vergadering,
een zakelijk evenement tot aan een uitvaartdienst of een theatervoorstelling.

Met een klein, hecht en erg betrokken team zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan niks ontbreekt.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken,
stuur dan een mail naar

info@denherd.nl en wellicht nodigen we je snel uit.

Wilhelminalaan 11 • REUSEL • T. 0497-641631 • www.autovangompel.nl

Vacature
AUTOMONTEUR

Meer info of interesse? Mail naar info@autovangompel.nl of bel naar 0497-641631
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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.

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

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

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

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.

VERSCHILLENDE, LEUKE SCHILDERIJEN 
VAN POWERTEX
In verschillende maten. Prijzen liggen tussen de 
€ 25,- en € 50,-. Op afspraak te bezichtigen.
Tel. 0497-382972. 

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.

Koperen leidingen , 4x2 m en 4x1 m, 20 mm 
doorsnede. In één koop. € 40,-. Tel. 06-83918582.

Planken, l x br x dikte: 225 x 12 x 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.

Qibbel fietsstoeltje voor achterop met 
2 montageblokken, 1 blok voor tweede fiets. 
Z.g.a.n. € 50,-. Tel. 0497-643588.

Boekje over cricket met 54 foto’s van oude 
ansichten uit de periode van 1920-1940.
Tel. 0497-388051.

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

22 boeken van Kuijfje, per stuk te koop, t.e.a.b.
Tel. 0497-388051.

Tom en Jerry boeken en 10x Groot 
Vakantieboeken. Tel. 0497-388051.

6 marmeren zuilen, waarvan 4 voor CD’s.
Tel. 384692.

Mob airco, 16000 BTU, z.g.a.n. 1x gebruikt, 
energie A. Nieuwprijs € 600,- nu € 395,-. 
Tel. 06-12848815.

Auping Vivo matras pocketveren met latex, 
z.g.a.n. I.g.st. 210x100x24 cm. Nieuwprijs € 1580,-. 
Vraagprijs € 50,-. Tel. 06-10779548.

Omafiets, weinig gelopen, banden als nieuw. 
€ 100,-. Tel. 06-18421766.

PROBLEMEN MET DE FRANSE TAAL?
Parler-Francais? Heb je problemen met de 
Franse taal, ik help je graag (ook bedrijven 
eventueel). Tegen een kleine vergoeding. 
Tel. 013-5909233. 

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

TE HUUR: CAMPERSTALLING
Max. 6,5 m, omgeving Bladel.
Tel. 013-5091403 / 06-26148283.

GEZOCHT: BEZORGERS PC55
Een leuke bijbaan in de buitenlucht? 
Wij hebben plaats voor bezorgers van 
PC55 (13 – 99 jaar). Bel voor info: 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.

GEZOCHT: SCHOONMAAKSTER M/V
Voor 40 uur per maand om ons gezellige 
Ten Vorsel cleanteam te versterken. Op 
de maandagen en vrijdagen krijgen onze 
groepsaccommodaties een goede poetsbeurt 
voordat de volgende groep aankomt. 
Ook parttime mogelijk. 
Tel. 06-30021701, info@tenvorsel.nl

GEZOCHT: Klein huurhuis of appartement voor 
mezelf en 1 klein, rustig, zindelijke hond.  
Tel. 06-13604778.

GEZOCHT: Interieurverzorgster voor 3 uur om 
de twee weken in Hapert. Tel. 06-29127026.

GEZOCHT: Oppas voor gezin met 1 baby die 
kleine huishoudelijke taken verricht. Ervaring 
met kinderen vereist. 2 dagen per week. 
Interesse? Neem contact op: 06-30956028.

GEZOCHT: Nieuwe leden voor schilderclub 
in Reusel. Op maandag van 09.00-12.00 uur. 
Interesse? Bel Wies 06-33962419 of 
Emma 06-49866264.

GEZOCHT: Verkoopruimte van ongeveer 30 m2 
om te huren. Wel graag met nutsvoorzieningen.
Tel. 06-19700728.

GEVONDEN: Huissleutels op Lemel ter hoogte 
van nummer 10 in Hapert. Op sleutelhanger zit 
label van de Zuidzorg. Tel. 06-53250081.

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

GEVONDEN: Doosje voor Bluetooth oortjes bij 
Ter Vorsel in Bladel. Noem het merk, dan kan je 
het ophalen. Tel. 06-15548692.

VERLOREN: Ketting met 2 Niet Reanimeren-
penningen tussen Hapert, A67 en Reusel. 
Heeft emotionele waarde. Tel. 06-46602712.

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

GRATIS AF TE HALEN: Eiken, leren 2-zits bank.
Tel. 0497-641380.

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 reclameborden, platen, 
beelden. Kom graag kijken! Tel. 06-40211690.

 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

VERLOREN

DIVERSEN

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

TE HUUR

GRATIS

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

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

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791
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Deze 
Jonge 
Held
heeft je 
nodig.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien 
met een nierziekte eist ongeloo� ijk veel van 
kinderen. Ze hebben weinig energie, mogen 
niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel 
zware medicijnen slikken en soms zelfs 
dialyseren. Dat is slopend.

Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen 
deze doorzetters het uiterste van zichzelf 
om gewoon te léven. Jonge Helden zijn het. 
Voor hén willen wij er zijn. Nu en later. 

Geef daarom voor een toekomst waarin we 
nierziekten kunnen genezen.

Ga naar nierstichting.nl

Scan de 
code met uw 
smart phone 

en doneer
eenvoudig 

online.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten, mooie 
bloemen, lieve herinneringen en belangstellende appjes.

Het was hartverwarmend en heeft diepe indruk op ons gemaakt tijdens 
het overlijden van ons mam, oma en super-oma

Martha Ketelaar - Lemmens 

Speciaal dank aan de Zuidzorg.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

DANKBETUIGING

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

mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Rob Pleging 

Speciale dank voor huisarts Mevr. G. Dijkmans-Dijkman, 
de dames van de Buurtzorg Bladel, Fysiocenter Bladel en 
Annemarieke van Uitvaartzorg Van den Berk & Loonen.

Uw medeleven heeft ons echt goed gedaan.

Joke Pleging, kinderen en kleinkinderen, Bladel

  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

     Tel: 0612486401 Met rolstoel, bellen
     E-mail: castersvervoer@casteren.net
     Meer informatie:   www.casteren.net

INFORMATIEF

Veel mensen hebben last van eenzaam-
heidsgevoelens. 1 op de 10 Nederlanders 
voelt zich zelfs sterk eenzaam. Bij een-
zaamheid missen mensen het gevoel van 
verbondenheid met anderen. De Week 
tegen Eenzaamheid vraagt hiervoor aan-
dacht met de oproep: ‘Kom erbij!’ 

In de Week tegen Eenzaamheid, 29 septem-
ber t/m 6 oktober, staan ontmoeting en ver-
binding centraal. Door het hele land is er dan 
extra aandacht voor het thema eenzaamheid 
en zijn er speciale activiteiten. Organiseer je 
ook een activiteit? Of wil je aandacht geven 
aan deze speciale week? We brengen van-
uit de gemeente jouw activiteit graag extra 
onder de aandacht. 

Neem contact met ons op via 088-4970166 of 
M.vandooren@reuseldemierden.nl.

Week tegen Eenzaamheid Kienen in Hapert
Vanaf 5 september is het iedere maandag 
kienen in het nieuwe MFA gebouw aan de 
Kerkstraat ‘Hart van Hapert’ (voorheen de 
Kerk).

De zaal gaat open om 19.00 uur en het kie-
nen begint om om 20.00 uur. Er zijn mooie 
geldprijzen te winnen. U bent van harte 
welkom en neem gezellig iemand mee.

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

Dinsdag:          08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 uur: inloop Cordaad Welzijn, Dianne Coolen
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

Woensdag:       08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Tik&Tak bibliotheek
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  

Vrijdag:           08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Alleen als u een doorverwijzing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafname dienst kunt 
u deze post bezoeken. Vanaf 5 september zullen al onze activiteiten in het Senioren Steunpunt 
d’Ouwe Pastorie in de MFA Hart van Hapert plaatsvinden. Senioren, gehandicapten en chro-
nisch zieken zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl & www.kbohapert.nl

AGENDA MAANDAG 5 T/M VRIJDAG 9 SEPTEMBER

Jongstleden woensdag 13 juli is overleden

An van den Boomen

* Veldhoven             ✝ Veldhoven
21 juni 1938             13 juli 2022

Op 18 juli hebben wij, in besloten kring, afscheid genomen 
in de aula van crematorium Heeze.

Anja – Walter
Leila – Janus – Dean – Zayn

Aïcha – Jasper – Benjamin - Isaac
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Petrusklepel
De eerste persoon met een doctorstitel 
in computerwetenschap in Amerika was 
katholiek. Sterker nog. Het was een vrouw. Ja, 
het was zelfs een non: Sister Mary Kenneth 
Keller. Ik vind dat leuk. Allerlei vooroordelen 
worden zo tegelijk om zeep geholpen. Dat ge-
loof tegenover verstand staat. Of dat de kerk 
vrouwen discrimineert. Daar klopt niets van. 
De meeste succesvolle mannen en vrouwen 
putten hun inspiratie uit hun geloof. En daar 
werkt de kerk graag aan mee. We leven in een 
tijd van nepnieuws. Dat geldt ook als het om 
de kerk gaat. Als mensen religieus analfabeet 
zijn, prikken ze daar niet doorheen. Ik heb 
er zin in om weer met de Vormsellessen te 
beginnen. Het is niet waar dat tieners niet 
religieus geïnteresseerd zijn. Ze schamen 
zich alleen een beetje. Als ze goede uitleg 
krijgen, worden ze er blij van. Wég met het 
religieuze analfabetisme! Welkom 9 septem-
ber op de infoavond.

Pastoor Schilder

Vooravond
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
13.00 uur: Casteren, 
                 doop Mats Verspaandonk      

Maandag 5 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie en 
  uit dankbaarheid

Maria Geboorte
Dinsdag 6 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur  Bladel, Kerk 

Woensdag 7 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 8 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 9 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 10 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 

24e Zondag door het Jaar
Zondag 11 september
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 10 en 11 september)

Bladel zaterdag:
- Voor vrede in Oekraïne

Bladel zondag:
- Anton de Leest (f)
- Jan Dirks
- Ouders Bert en Paula Coppens-Esser 
  en de kinderen Jan, Anny, Pierre en Willie

Casteren:
- Voor vrede in Oekraïne

Hapert:
- Johannes Bierens (f)

Hoogeloon:
- Voor vrede in Oekraïne

Mededelingen:
-  Woensdag 7 september en donderdag 8 

september, om 09.15 uur, is er een H. Mis in 
Casteren en Hoogeloon vanwege de eerste 
week van de maand.

-  Donderdag 8 september vieren we het 
Feest van Maria Geboorte.

-  De informatieavond voor het Vormsel voor 
vormelingen en hun ouders is op vrijdag 9 
september, om 19.00 uur, in de parochiezaal 
in Bladel.

-  Woensdag 14 september is het Feest van 
Kruisverheff ing. Dat is er voor de eerste keer 
een gebedsmoment in de nieuwe Severi-
nuskapel om 19.00 uur. Als de kapel klaar 
is wordt het een Eucharistieviering, anders 
een Vesperviering.

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

23e Zondag door het Jaar
Zaterdag 3 september
16.00 uur: Eucharistieviering
- Gust Roest, Miet Roest-van Limpt 
  en Adri Kerkhofs
- Will Basemans

Zondag 4 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Harrie Rijkers (vw. verjaardag)
- Overleden familie 
  Goudsmits-van den Borne
- Overleden ouders Bert Hendrikx 
  en Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Janus van Dongen (vw. sterfdag)
- Sjef Maas (nms. KBO Hulsel)

Maandag 5 september
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 6 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 7 september
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: Maria Geboorte
Donderdag 8 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jo Schellekens-van Loon

Vrijdag 9 september
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jaan Vosters-Huijbregts
- Jan van Gompel

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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.)

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
-  Zondag 11 september: 10.00 uur Ziekendag.

Intentie: Jac en Jo Broeckx Vissers en klein-
zoon Mark.

- Zondag 25 september: 10.00 uur.
- Zondag 9 oktober: 10.00 uur.

- Zondag 23 oktober: 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.

Gebedsvieringengroep Netersel

Gebedsvieringen 
in De Poel in Netersel
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Rondom het overlijden van onze lieve papa

Leo Brok 

hebben wij veel blijken van medeleven, troostvolle woorden, warmte en steun 
ontvangen.

Hiervoor willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.

     Hanny en Geert
     Leontien en Kees
     Saskia en Hans
     Harry en Monique
     Jessica en Mark

Hoogeloon, september 2022

Dank je wel voor wie je was

Jo Fleerakkers – Houbraken 
✩ 10 maart 1926                ✝ 22 juli 2022

Uw belangstelling en lieve reacties bij het afscheid van ons moeder, 
schoonmoeder, oma en super-oma hebben ons goed gedaan.

Het is voor ons een grote steun te weten dat zo velen meegeleefd hebben.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

DANKBETUIGING

Wij bedanken iedereen voor de enorme steun, kaarten en bloemen, 
die wij hebben ontvangen na het overlijden van 

mijn man, vader en opa

Cor Telkamp 

Speciale dank aan familie, vrienden, buren, 
Huisartsenpraktijk v.d. Boogaart, Buurtzorg en Johan van Olmen.

Corrie
Kinderen en kleinkinderen

REUSEL - Op zaterdag 10 september is er 
weer een muziekmiddag in de sfeervolle 
zaal van De Wekker, Wilhelminalaan 97 in 
Reusel. Deze keer in het teken van Reusel 
kermis. 

De muziek wordt verzorgd door de Accor-
deontrefvrienden samen met de Grensmu-
zikanten en het Steirische bandje met hun 

Oostenrijkse muziek. Het repertoire bestaat 
in hoofdzaak uit Nederlandstalige, aange-
vuld met Duitse en Oostenrijkse meezing- en  
dansnummers.

De aanvang is om 14.00 uur. Deze middag 
staat garant voor een gezellig uitje en de en-
tree is gratis. Elke dans- en muziekliefhebber 
mag dit niet missen! Meer info: 06-12992302.

Muziekmiddag in De Wekker

KEMPEN - Heeft u uw eigen administratie 
op orde? Weet u waar uw geld naar toe 
gaat en hoeveel u maandelijks over houdt 
of tekort komt? Zou u meer willen over-
houden, maar weet u niet waar u moet be-
ginnen? Het is best lastig om je geldzaken 
en administratie goed bij te houden. Zeker 
met de stijgende prijzen van bijvoorbeeld 
de energie en de boodschappen.

Thuisadministratie-vrijwilligers van Cordaad 
Welzijn helpen u graag daarbij. Samen met de 
vrijwilliger neemt u alle post door en zet u een 
voor u overzichtelijke administratie op. De vrij-
williger helpt u bij het begrijpen van brieven en 
formulieren. De inkomsten en uitgaven wor-

den op een rijtje gezet en samen kijkt u naar 
mogelijke extra voorzieningen en besparin-
gen. Zo krijgt u grip op geld en voorkomt u dat 
een probleempje een echt probleem wordt! 

Hulp van een vrijwilliger helpt echt! Aarzel niet 
en neem contact met ons op. Bel ons op tele-
foonnummer 06-40991542 of mail via e-mail-
adres ta@cordaadwelzijn.nl. Na aanmelding 
spreken we een kennismakingsgesprek af. 
Ondersteuning bij Thuisadministratie wordt 
door Cordaad Welzijn gratis aangeboden in de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de 
Mierden en Waalre. Zie de website: 

www.cordaadwelzijn.nl

Hulp bij geldzaken en administratie
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