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Door Renate Matthijssen

HAPERT - ‘Eindelijk, we mogen weer!’, 
dat riep de organisatie van de Boerenmert 
in Hapert, toen ze dit jaar met de uitvoe-
ring begonnen. Twee jaar stilgelegen maar 
steeds blijven werken aan de invulling van 
het jaarlijkse evenement dat duizenden 
bezoekers trekt. Theo Linschoten en Frans 
van Gisbergen vertellen over de veertigste 
editie die op 18 september gepland staat.

Invulling
“Wat we vooral geleerd hebben van de afge-
lopen twee jaren, is dat niets vanzelfsprekend 
is”, zijn de heren van de organisatie het eens. 
“Je kunt nog zoveel draaiboeken hebben, als 
er iets gebeurt zoals corona doe je niets.” Bij 
de pakken neerzitten hebben de vrijwilligers 
niet gedaan, dat zit niet in de aard. “We heb-
ben nagedacht over wat we willen, wat we 
willen behouden en wat we kunnen vernieu-
wen”, gaat Frans verder. “Eén van de conclu-
sies is dat we niet de kant op willen van het 
spektakel. Geen grote attracties, geen kermis. 

We zijn eigenlijk heel tevreden met de invul-
ling zoals die er al jaren is: braderie, oude 
ambachten, kinderentertainment en gezellige 
sfeerpleintjes waar je een drankje kunt doen.”

Betrokken
Dat gezegd hebbende, concludeert de orga-
nisatie dat de Boerenmert springlevend is. 
“We zijn dan wel 40 jaar oud maar nog lang 
niet aan het eind van ons Latijn”, vindt Theo. 
“We hebben de organisatie bij elkaar kunnen 
houden, door op regelmatige basis bij elkaar 
te komen, al was dat dan soms digitaal. Op 
die manier hebben we onze vrijwilligers – en 
die hebben we véél – betrokken kunnen hou-
den. Natuurlijk zijn er afgevallen, er zijn er ons 
zelfs een paar ontvallen, maar de energie is 
gebleven en dat is heel mooi om te ervaren.”

Sfeer
Waar de laatste jaren enorm hard aan is ge-
werkt, is de aankleding, de sfeer van de markt. 
Frans: “Je kunt een paar kramen in een straat 
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Baderie Comfort
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ruimtelijk: een 
hangend toilet.
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korting op heel veel 
monturen en zonnebrillen*monturen en zonnebrillen*
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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    

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

Seizoensopruiming

Nieuwe leden 
gezocht voor 

gymclub
in Bladel

BLADEL - Er kunnen zich nieuwe 
leden aanmelden voor de dames 50+ 
gymclub op dinsdagavond, van 20.00 
tot 21.00 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.

Zaterdag 17 september
14.00 - 19.00 uur

Zondag 18 september
10.30 - 16.30 uur

Jacqueline Intven
Tel. 0650203139
Kleine Broekstr. 58
5571 KH Bergeijk

✄
✄

✄

✄

✄

✄
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✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

www.pc55.nl 

goed om 
te weten

DIESSEN - De  meeste  wielerliefhebbers 
zullen inmiddels de 3e zondag van sep-
tember al wel hebben aangekruist in hun 
agenda. Dan wordt namelijk de jaarlijkse 
MTB-toertocht georganiseerd door wieler-
vereniging Diessen.

Op zondag 18 september kunnen de moun-
tainbikers zich vanaf 08.30 uur inschrijven  
voor deelname aan een tocht van 30, 45 of  
60 km in het buitengebied van de gemeente  
Hilvarenbeek  en voor een klein deel in de ge-
meente Oirschot (Westelbeers).  

De sportieve fietsers die al eerder aan deze 
tocht hebben meegedaan weten dat de rou-
tes perfect zijn aangegeven met de opval-

lende rood-witte pijlen van wielervereniging 
Diessen en langs de mooiste plekjes van 
onze gemeente voeren. Maar ook weten ze 
dat de verzorging op de pauzeplaatsen altijd 
top is. Samen met Bakker van Hulten zorgen 
we ervoor dat het de inwendige mens aan 
niets ontbreekt. 

De ervaring heeft geleerd dat ook de weergo-
den ons meestal zeer goed gezind zijn! Dus 
wat let u nog om het mountainbikeseizoen op 
18 september in Diessen te beginnen.

Locatie: sportpark de Alsie, de Buskes 7 in  
Diessen. Het  inschrijfgeld bedraagt € 7,- en 
voor  NTFU-leden € 5,-. Inschrijven is vanaf  
08.30 uur.

Wielervereniging Diessen 
organiseert weer haar 
jaarlijkse toertocht

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 

 

REUSEL-DE MIERDEN - Op dinsdag 27 
september, om 13.30 uur, is er een gratis 
muziekmiddag voor de leden van de KBO 
kring Reusel-De Mierden in De Schakel, De 
Stad 5 in Hooge Mierde.
 
De middag wordt afwisselend verzorgd door 
het koor De Vroolijcke Noot en DJ Pirke. 

Tijdens het optreden van DJ Pirke kan er ook 
gedanst worden en op de achtergrond verto-
nen wij de beelden van onze playbackshow 
die wij t.g.v. van ons 60-jarig jubileum opge-
voerd hebben. 

Tot 27 september in De Schakel voor een 
middagvullend muziekprogramma.

Gratis muziekmiddag 
voor leden KBO 
Reusel-De Mierden

Garagesale 
in Knegsel

KNEGSEL - Op zondag 18 september, 
van 10.00 tot 15.00 uur, wordt er een 
gezellige garagesale georganiseerd in 
Knegsel. Verkoop van tweedehands 
kleding, meubeltjes, curiosa etc. Met 
als extra toevoeging een ‘happy hour’.

Deelnemers kunnen tijdens het laatste 
half uurtje eventueel overgebleven spul-
len gratis weggeven. Natuurlijk geheel 
vrijblijvend. 

De deelnemende adressen worden 
weergegeven op een plattegrond. Deze 
zal verkrijgbaar zijn bij verschillende 
adressen. 

Tot ziens op 18 september!

Met Samen 
Doen werken 
we al enkele 
jaren aan een 
veilige en 
betere leef-
o m g e v i n g . 

Inwoners zijn daarbij ervaringsexperts. Zij 
weten als geen ander wat er speelt in hun 
kern. Het is daarom belangrijk dat inwo-
ners zelf met initiatieven kunnen komen. 
Met zo’n nieuw initiatief gaan we van het 
begin af in gesprek. Op die manier zijn er 
al een hoop mooie projecten gerealiseerd! 

In 2016 zijn we gestart met de inzet van am-
bassadeurs. Tien collega’s namen deze taak 
enthousiast op zich vormden een brug tussen 
gemeente en inwoners. Ze hebben deelgeno-
men aan activiteiten, maar ook zelf activitei-
ten georganiseerd.  

Behoefte minder aanwezig
We merken dat inwoners steeds meer andere 
ingangen gebruiken om hun vraag te stellen 
of ondersteuning te vragen bij een initiatief. 
Zo heeft iedere vereniging een contactper-
soon, kunnen onze agrariërs terecht bij de 
ervencoach en de ondernemers bij de con-
tactfunctionaris. Er zijn inmiddels ook meer-
dere vrijwilligers en professionals die de 
verbinding maken tussen inwoners, onderne-
mers, verenigingen en activiteiten. Door deze 
ontwikkelingen is er minder behoefte aan de 
Samen Doen ambassadeurs. Daarom is be-
sloten daar mee te stoppen.

Samen Doen is nooit klaar!
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Samen Doen 
stopt. Samen Doen is nooit klaar! Wij vinden 
het belangrijk dat iedere medewerker uitein-
delijk fungeert als ambassadeur, de kernen in 
gaat en zichtbaar is voor onze inwoners.

Samen Doen gaat verder zonder ambassadeurs
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zetten, dan heb je een markt. Wij hebben de 
keuze gemaakt om echt sfeer neer te zetten. 
We hangen de open ruimtes, zoals de Markt, in 
Hapert vol met Brabantse vlaggetjes. Daarmee 
verklein je de ruimte als het ware en ontstaat 
er vanzelf een meer intieme sfeer. We hebben 
ook borden gemaakt die het hele terrein van 
de Boerenmert aankleden. We willen eigenlijk 
geen bouwhekken zien want dat is niet ge-
zellig. We hebben grote borden versierd met 
elementen uit het boerenleven en die langs 
de hele markt gezet. Ik denk dat we inmiddels 
een stuk of 80 van die borden hebben.”

Muziek
De Boerenmert is een dagje uit voor het hele 
gezin. “Er is altijd voor iedereen wel iets te be-
leven”, zegt Theo. “Leuke activiteiten voor de 
kinderen, zoals het dierenverblijf bij den Tref, 
waar overigens ook weer het stoomtreintje 

rijdt. Leuke terrasjes – met veel muziek – om 
even bij te komen, anderen te ontmoeten en 
te genieten van de sfeer. Die pleintjes zijn 
er dit jaar meer dan anders. Op elk pleintje 
is muziek, zo is ’t Boekels kwartierke weer 
terug van weggeweest, staat Sabbatical 
bij ’t Huukske en op de kiosk zijn er afwis-
slend optredens van de bluegrass band Hil-
libilly Hayride en Back to the Roots. Café De 
Gaoperd doet enthousiast mee en heeft Un 
Hul Nest Jansen, Tommy Cash en dj Tony 
Macarony weten te strikken. Je komt het van-
zelf allemaal tegen als je over de Boerenmert 
loopt. O ja en we zouden het bijna vergeten; 
er is ook een braderie.”

Vermaak
Wie nog vóór de opening al een kijkje wil 
nemen in de nieuwe MFA, kan deze zondag 
in één zaal alvast terecht. Frans: “We hebben 
een expositie van een aantal oude kerststal-
len en relikwieën uit de kerk van Hapert. Zeer 
de moeite waard om even naar te gaan kijken. 

Voor de MFA zal ook een muziekplein wor-
den ingericht, waar je onder het genot van 
een drankje naar Shantykoor 'Nooit te Water 
kunt luisteren'.” De heren raken niet uitgepraat 
over alle activiteiten, maar eigenlijk is er maar 
één advies: gewoon naar Hapert komen op 
18 september en alles lekker zelf bekijken. De 
Boerenmert duurt van 10.00-17.30 uur en kost 
€ 4,- entree vanaf 12 jaar, kinderen van 4-12 
jaar betalen € 1,-. Daarvoor heb je een hele 
dag vermaak en kijk je je ogen uit bij de oude 
ambachten en de historische optocht, die om 
13.00 en 15.30 uur door de straten van Hapert 
trekt. 

Versterken
Nu de 40e editie op het punt van beginnen 
staat, wil dat niet zeggen dat de organisatie 
achterover kan gaan leunen. Theo: “We zijn 
er eigenlijk het hele jaar door mee bezig. 
Sinds een aantal jaren hebben we nauwe 
contacten met de Boerenmert van Liempde 
en Geff en. We overleggen met elkaar en wis-

selen ervaringen uit. We zien de verschillen 
en we helpen elkaar vooruit. Ieder heeft zijn 
eigen contacten maar er is geen enkele reden 
om die niet met elkaar te delen. Daar wor-
den we allemaal sterker van. We merken de 
laatste jaren dat het aantal mensen dat een 
oud ambacht beheerst, afneemt. Door elkaar 
vooruit te helpen, houden we dat belangrijke 
aspect van de markt wel levend. Qua afstand 
en datum bijten de drie markten elkaar niet 
dus het voelt niet als concurrentie. We zijn 
collega’s.”

Duizend goede redenen
Zin om een keer op een os te gaan zitten? 
Dan moet je zeker naar Hapert komen op 18 
september. Dat is slechts één van de redenen 
om de Boerenmert te bezoeken; de andere 
negenhonderdnegenennegentig redenen 
moet je zelf komen ervaren. Je bent van harte 
welkom!

www.boerenmert.nl

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

vervolg van pagina 1

 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

BOERENMERT
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Reünie bedrijfshulp Hoogeloon e.o.
HOOGELOON - Wij zijn bezig met het organiseren van een reünie van  
bedrijfshulp Hoogeloon e.o. Deze zal plaats vinden op zondag 16 oktober.

Heb jij gewerkt bij de bedrijfshulp tussen 1968 en 1998 onder leiding van Frans van de Pas, 
meld je dan nu aan via bedrijfshulphoogeloonreunie@gmail.com. Dan kunnen we een 
uitnodiging sturen. We hopen op veel aanmeldingen!

Anita Leermakers en Kees van der Heijden

Kiest u voor een betaalbaar 
afscheid zonder tijdslimiet?
Door Arie van den Berk

Alles wordt duurder. We merken het ook zelf in onze porte- 
monnee. Ook in onze branche zien we stijgende prijzen.  
Logisch maar triest dat een afscheid dat al zoveel kost aan 
emoties nu ook nog meer geld gaat kosten. 

Alternatief
Zo verhoogde DELA onlangs haar tarief voor een crematie-
dienst. Dat betekent een hogere prijs voor elke minuut zaal-
huur tijdens de afscheidsceremonie, in een strikt afgebakende  
tijdspanne. Wij bieden u graag een mooi alternatief, dat ook 
scheelt in uw portemonnee. Een afscheidsceremonie in ons 
uitvaartcentrum in Eersel of Bladel betekent een afscheid 
zonder klok kijken. Wij zijn namelijk niet zo strikt met afge-
sproken tijden; u krijgt alle tijd die u nodig heeft, zonder dat 
we elke extra minuut doorbelasten.

Onze uitvaartcentra
Ons uitvaartcentrum in Eersel beschikt over 2 sfeervolle rouwkamers en een mooie ruimte, die 
zich uitstekend leent voor een intiem afscheid in besloten kring. Ons uitvaartcentrum in Bladel 
biedt ruimte aan 230 gasten, maar kan ook worden ingezet bij kleinere gezelschappen. Daar-
naast zijn er ook sfeervolle rouwkamers, waar u, als u dat wilt, vooraf aan het afscheid 24/7 
toegang toe heeft. Verder bieden wij u de service van onze livestream, waardoor de afscheids-
dienst ook live gevolgd kan worden. Nadien kunt u de opname nog 30 dagen zo vaak bekijken 
als u wenst met een onbeperkt aantal kijkers. Onze livestream is gratis, in tegenstelling tot die 
van crematoria.

Lagere kosten
De kosten zijn dus gegarandeerd lager indien u kiest voor een afscheidsceremonie in een  
van onze uitvaartcentra gevolgd door een ingetogen crematie. Hierbij begeleiden alleen de 
naasten uw overleden dierbare naar het crematorium. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht  
voor een afsluitend samenzijn. Onze cateringdiensten worden zeer gewaardeerd en de kwaliteit  
van onze koffietafelbroodjes geniet inmiddels een grote bekendheid.  

Meer weten?
Wilt u meer weten over de voordelen en de betaalbare kwaliteit van een sfeervolle afscheids-
ceremonie bij ons? Neem dan contact met ons op, we vertellen u graag vrijblijvend over de 
mogelijkheden. 

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

HAPERT - Op woensdag 5 oktober, om 10.30 
uur, verzorgt het Kempisch Senioren Orkest 
in samenwerking met kookclub De Polle-
pels een lunchconcert. De activiteit wordt 
gehouden in het nieuwe MFA Hart van  
Hapert, Oude Provincialeweg 21 in Hapert. 

Het is niet de eerste keer dat, mede dankzij de  
geweldige medewerking van de beheerders 
van het voormalige Den Tref, het lunchcon-
cert kan worden gehouden. Het concept van 
het concert is hetzelfde gebleven, alleen de 
locatie is gewijzigd. 

Het Kempisch Senioren Orkest, onder de 
bezielende leiding van Christianne Manders- 
Celis, is al enkele weken aan het repeteren 
om zo goed als mogelijk te kunnen ‘presteren’. 
Het orkest bestaat uit 40 muzikanten en zal 
vooral ‘lichte’ en goed in het gehoor liggende 
muziek ten gehore brengen. 

In de pauze kan men genieten van een gratis 
kopje koffie of thee. Als de klanken van het 
concert zijn weggeëbd schuiven de gasten en 
natuurlijk ook de muzikanten aan om geza-
menlijk te genieten van een lekkere lunch. De 
Pollepels zullen ongetwijfeld ook dit jaar weer 
hun uiterste best doen om het iedereen naar 
de zin te maken. Rond 13.30 uur verwachten 
wij dat de magen zijn gevuld, iedereen is uit-
gebuurt en er dus een einde komt aan deze 
gezamenlijke activiteit van het Kempisch  
Senioren Orkest en de Pollepels. 

Wilt u bij deze smaakvolle, muzikale happe-
ning aanwezig zijn, dan kunt u tot vrijdag 30 
september kaartjes à € 9,50 bestellen bij MFA 
Hart van Hapert (tel. 0497-381400). Of stuur 
een bericht naar ksomuziek@gmail.com met 
vermelding van naam, adres, telefoonnum-
mer en aantal benodigde kaartjes. Ook kunt 
u bellen met het KSO via 06-13817000.

Lunchconcert Kempisch Senioren 
Orkest en kookclub De Pollepels

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

Wat doe je bij Join Us? 
Bij Join Us doe je veel leuke dingen en hel-
pen we je sociaal sterker worden. Samen met 
andere jongeren bedenk en organiseer je al-
lerlei activiteiten. De groep bepaalt dus zelf 
hoe de avond eruit ziet. Daarbij leer je hoe je 
iets kunt organiseren. Denk aan een avond-
je gamen, spelletjes doen, gourmetten, een 

filmpje kijken, voetballen, bowlen en nog veel 
meer toffe dingen! Tijdens de avonden zijn er 
begeleiders aanwezig die je helpen sociaal 
sterker te worden. Natuurlijk is het de eerste 
keer spannend om naar Join Us te komen. 
Dat vindt iedereen! Maar eenmaal bij Join Us 
zul je merken dat de sfeer heel gezellig is. Dat 
je welkom bent en jezelf mag zijn.

Altijd jezelf zijn
Lola-Kay vertelt over haar deelname aan Join 
Us: “Ik had het gevoel dat niemand me leuk 
vond en dat ik niet goed genoeg was. Ik heb 
toen op internet gezocht of er iets bestond 
waar je vrienden kon maken ofzo. Zo kwam 
ik bij Join Us.” Inmiddels is Lola-Kay uitge-
stroomd en blikt ze terug. “Bij Join Us kun je 
altijd jezelf zijn en je kunt er ook een stuk zelf-
verzekerder van worden. Ik merkte bij Join Us 
dat ik wél goed genoeg was en kan nu op an-
dere plekken ook beter laten zien wie ik ben.”

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

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

www.join-us.nu

Maak vrienden bij Join Us
Aansluiten is altijd mogelijk!

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.
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OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

3000M2

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

Door Renate Matthijssen

HOOGE MIERDE - Bijna alles in het leven 
wordt gevierd met eten. Een stukje taart 
op een verjaardag, een gezellige lunch 
met de familie of een avondje borrelen met 
vrienden. Daarnaast is eten een eerste le-
vensbehoefte; brandstof voor het lichaam. 
Wat nou als je een kind hebt dat niet eet, 
letterlijk geen hap door zijn keel krijgt. 
Dan heb je hulp nodig. De ouders van Mart 
Joosten hoopten deze hulp van dolfijnen te 
krijgen. In augustus zijn ze naar Curaçao 
geweest voor de therapie die door Stich-
ting Tess bekostigd wordt.

DNA
Pas vrij recent werd bij Mart Joosten (10) de 
diagnose gesteld dat hij een verstandelijke 
beperking heeft. Moeder Elke vertelt zijn 
verhaal: “We  weten eigenlijk zijn hele leven 
al dat er ‘iets’ is met Mart. Hij ontwikkelde 
zich net iets anders dan zijn grote zus Jeske. 
Vanaf dat hij een jaar oud was, is hij slecht 
gaan eten; hij kreeg letterlijk geen hap door 
zijn keel. We waren blij als hij drie keer per 
dag een halve fles binnenhield en dat in de 
periode dat hij vast voedsel zou moeten gaan 
eten. Hij kon het niet. Daarmee zijn we de me-
dische molen in gegaan en na verschillende 
onderzoeken kwam er uit een DNA-test dat 
hij op een bepaald chromosoom een stukje 
mist. In de medische wetenschap is nog niet 
beschreven welke informatie op dat specifie-
ke stukje staat maar het lijkt aannemelijk dat 
het met de inname van eten te maken heeft.” 

Adviezen
Omdat eten zo ontzettend belangrijk is voor 
de groei van een kind, werd Mart opgeno-
men in een speciale kliniek. “Daar werd hij 
onder dwang gevoed maar dat heeft helaas 
niet gemaakt dat hij zelf ging eten. Elke maal-
tijd blijft een gevecht, straff en of belonen 
het helpt allemaal niets.” Elke denkt aan alle 
goed bedoelde adviezen die ze in de loop der 
jaren heeft gekregen. “Er zijn serieus mensen 
die zeggen: ‘Geef hem maar een week aan 
mij mee, dan eet hij wel’. Alsof hij bij iemand 
anders ineens wel gaat eten. Kijk, als ik nou 
een totaal onervaren moeder was, maar we 
hebben een ouder kind die wel eet. Dus het 
ligt niet aan ons. Hij is simpelweg een ‘nee-
eter’. Daar komt bij dat Mart een heel groot 
concentratieprobleem heeft. Daarvoor zou hij 
medicijnen kunnen krijgen maar hoe krijg je 
die binnen als hij niets wil eten? Hij merkt het 
als ik één druppeltje in zijn water doe. Sonde-
voeding? Geprobeerd, slangetje was er al uit 
voordat de arts weer op zijn stoel zat.” 

Syndroom van Mart
Voor Elke is het duidelijk: het stukje DNA is 
verantwoordelijk voor ‘intrinsieke motivatie’. 

“Dat heeft ieder mens nodig want van daar-
uit maak je keuzes. Ga je sporten en hou 
je dat vol? Drink je voldoende, eet je goed, 
zoek je contact: alles komt vanuit een soort 
‘oerinstinct’ dat we dan intrinsieke motivatie 
noemen. Omdat volgens de doktoren Mart de 
enige is met deze aandoening – daarom noe-
men we dit het Syndroom van Mart – wordt 
er geen onderzoek naar gedaan. Ik heb wel 
eens een Facebookpagina aangemaakt om 
erachter te komen of er meer kindjes op de 
wereld zijn met dit syndroom. Helaas nog 
zonder resultaat. Het is meer dan zeldzaam, 
zo is gebleken.”

Stichting Tess
Elke gaat iedere twee weken naar naailes 
voor de ontspanning. “Daar hoorde ik vertel-
len over Stichting Tess en wat voor opmer-
kelijke resultaten bereikt worden als kinderen 
therapie krijgen met dolfijnen. Al gaat het 
natuurlijk iets verder dan alleen zwemmen. Ik 
ben me in de stichting gaan verdiepen en heb 
me in 2015 aangemeld. Ze zijn bij ons thuis 
geweest om alles in kaart te brengen en we 
kwamen op de wachtlijst. We waren door het 
dolle heen toen we drie jaar geleden aan de 

beurt waren en naar Curaçao mochten ver-
trekken. Natuurlijk waren we ook erg nieuws-
gierig wat de therapie ons zou brengen. Het 
is allesbehalve een vakantie, al zit je natuur-
lijk op een prachtig eiland. Vraag me niet hoe 
het werkt maar het is net of de dolfijnen de 
therapie integreren bij de kinderen. Twee uur 
per dag wordt er hard gewerkt en de dolfij-
nen sluiten de sessie af. Mart at nog steeds 
niet na de sessies maar we zagen wel ande-
re grote veranderingen: hij liep anders en hij 
snapte het schommelen ineens, wat me al 
jaren niet gelukt was om hem te laten doen. 
Er zijn zeker nieuwe verbindingen gelegd.”

Kleine stapjes vooruit
Dat de therapie zin heeft, werd ook dit jaar 
weer bewezen. Net terug van Curaçao meldt 
Elke dat er weer vooruitgang zit in de ontwik-
keling van Mart. “Het zit ‘m echt in de kleine 
dingen maar het feit dat hij spontaan vertelt 
over zijn dag op de zorgboerderij is voor ons 
een grote stap. Hij kijkt je daarbij aan. Voor-
heen mopperde hij altijd als hij ergens naar-
toe moest. Niet dat hij het dan niet naar zijn 
zin had, maar hij zag er altijd tegenop om te 
gaan. Dat is nu al minder. Op de zorgboerde-

rij hebben ze gemerkt dat ze een taak min-
der vaak hoeven te herhalen en het mooiste 
van alles: hij eet sinds de therapie een beetje 
meer. Een klein stukje bloemkool of broccoli. 
Het lijkt alsof hij nu durft te proeven. Het lijkt 
niet veel maar voor ons is het groots. Er zijn 
zeker nieuwe verbindingen gelegd en dat 
allemaal dankzij de dolfijnen. Fantastisch.”

Wachtlijst
Voor Stichting Tess worden het hele jaar door 
inzamelingsacties gehouden. Elke: “Het mooie 
van de stichting is dat je het geld niet voor je 
eigen kind inzamelt maar gezamenlijk voor het 
kind dat boven aan de wachtlijst staat. Allen 
voor één, zal ik maar zeggen. De zorgverze-
kering vergoedt de therapie niet overigens en 
ook via de gemeente loopt het soms moei-
zaam. ‘Jammer genoeg’ zie je de beperking bij 
Mart niet, anders zou het waarschijnlijk heel 
anders gaan. Een zichtbare ziekte of aandoe-
ning brengt nu eenmaal eerder onderzoekers 
op de been. Maar goed, daarover klagen helpt 
niemand en ons al helemaal niet. We gaan de 
positieve weg die we ingeslagen zijn na de 
laatste therapie gewoon verder in. Elk klein 
stapje vooruit, is er één.”

Dolfi jnen zorgen voor nieuwe verbindingen
Mart Joosten uit Hooge Mierde zwom met dolfi jnen via Stichting Tess

Pas vrij recent werd bij Mart Joosten (10) de diagnose gesteld dat hij een verstandelijke beperking heeft. Moeder Elke vertelt zijn verhaal: “We  weten eigenlijk zijn hele leven al dat 
er ‘iets’ is met Mart. Hij ontwikkelde zich net iets anders dan zijn grote zus Jeske. Vanaf dat hij een jaar oud was, is hij slecht gaan eten; hij kreeg letterlijk geen hap door zijn keel. We 
waren blij als hij drie keer per dag een halve fles binnenhield en dat in de periode dat hij vast voedsel zou moeten gaan eten. Hij kon het niet. Daarmee zijn we de medische molen in 
gegaan en na verschillende onderzoeken kwam er uit een DNA-test dat hij op een bepaald chromosoom een stukje mist.”
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Van origine ben ik een stadsmeisje, als 
klein kind wist ik geen brandnetel van een 
madeliefje te onderscheiden. Gelukkig 
had ik een oom die me dat verschil graag  
duidelijk maakte. Hij wás natuur, altijd  
buiten in zijn hof, ‘wortelen op één zetten’, 
of aardappels uitdoen. Ik keek er graag 
naar en wilde altijd helpen. Al had ik zelfs 
in die tijd al geen enkele aanleg om met 
planten om te gaan.

Ik herinner het me nog goed, ik zal een jaar 
of vijf, zes geweest zijn. Op bezoek vanuit  
de grote stad, liep ik op mijn teenslippers 
bij hem in de moestuin en vroeg ‘m het 
hemd van het lijf. Wat is dit? Kun je deze 
eten? Geduldig legde hij me alles uit.  
Ineens kwam zijn vraag of ik wist wat het 
plantje was dat hij in zijn hand had. Geen 
idee natuurlijk maar nieuwsgierig kwam ik 
dichterbij. In één beweging raakte hij met 
het plantje mijn voet aan en niet veel later 
gilde ik het uit. Een brandnetel dus! Jeuk 
en bultjes, ik kon er niet om lachen. Sterker 
nog, ik was heel erg boos. 

Ik was jong en ik kon maar één manier  
van wraak bedenken. Ik liep naar een plant 

– serieus geen idee of het een brandnetel 
was – trok een steeltje uit de grond, liep 
naar mijn oom, drukte die plant op zijn  
hand terwijl ik heel nijdig ‘HIER’ zei.  
De wraak van een kleine roodharige feeks. 
Hij kwam natuurlijk niet meer bij van het 
lachen want áls het al een brandnetel 
was, dan had dat geen enkel effect op die  
eeltige handen van hem. Maar ik dácht dat 
ik hem met gelijke munt had terugbetaald. 

Sindsdien herken ik de brandnetel….  
Althans dat dacht ik tot deze zomer. Ik was 
met een vriendin een paar dagen weg en 
we trokken er met de fiets op uit. Heerlijk, 
nieuwe plekken ontdekken, maar onder-
weg moest ik toch wel nodig plassen. Geen 
café in de buurt natuurlijk, wel bos. Nou 
doen wij allerminst moeilijk over een plasje 
in het bos dus hup, ik zocht even een grote 
boom op, waar ik discreet achter kon gaan 
zitten. Omdat we midden in een gesprek 
zaten, lette ik misschien even iets minder 
op de omgeving waar ik hurkte…

Precies, de volgende tien minuten dacht 
ik héél sterk aan mijn oom en ik zweer je 
dat ik hem hoorde lachen. Hij was destijds 
zo aardig om de brandnetel op mijn voet 
te plaatsen. Een vrij onschuldige plek voor 
een ontmoeting met de ‘urtica dioica’.  

Ik kan uit ervaring zeggen dat fietsen  
afgelopen zomer een stuk minder prettig 
was na mijn hernieuwde kennismaking. 

Brandnetel

column

Hebben kinderen een speciaal 
plekje in jouw hart? En wil je 
hier graag iets mee doen? Of 
heb je zelf kinderen en werk 
je het liefst vanuit thuis. Als je 
graag zelfstandig werkt en jouw 
creativiteit en pedagogische 
vaardigheden wil inzetten, dan is 
een carrière als gastouder echt 
iets voor jou!

Wil jij starten als gastouder, 
maar beschik je nog niet over het 
juiste diploma? Wij bieden je de 
keuze uit twee type opleidingen 
waarmee je in vier maanden je 
MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn 
diploma kan behalen. Met de 
STAP-subsidie is deze opleiding 
voor jou gratis. Je kunt op ieder 
gewenst moment instromen.

Meer informatie
Neem contact op met 
Denise Swinkels en of 
Lisa van de Schoot, 
bemiddelings medewerkers 
regio Veldhoven en de Kempen, 
via best@viaviela.nl.

Gastouder
worden

Lees meer over 
opleiding tot gastouder

Hoera! 
Vaèll uit Bladel 
is één van de 
winnaars van 
de ViaViela 
kleurwedstrijd!

PELT (B) - In het weekend van zaterdag 10 
en zondag 11 september organiseert meu-
belketen PACO een nooit eerder geziene 
stockverkoop. Deze stockverkoop is uniek 
in Nederland en België. De kracht van PACO 
is de rechtstreekse import van hoogwaardi-
ge kwaliteit binnen- en buitenmeubelen. 

Eenmaal per jaar wordt via deze unieke 
stockverkoop de overtollige voorraad tegen 
absurd lage prijzen verkocht! Vele klanten 
weten dit te waarderen, de verkoop van vorig 
jaar trok meer dan 4000 tevreden klanten. De 
verkoop zal plaatsvinden op een grondopper-
vlakte van meer dan 6000 m2 van TV-kasten, 
salon- en eettafels, stoelen, kasten, bankstel-
len, lichtbeschadigde showroommodellen en 
een enorm gamma tuinmeubelen, waaronder 

tuinstoelen, ligbedden, tuintafels, loungesets 
en nog veel meer. U heeft nu de kans om deze 
meubelen tegen nooit eerder geziene lage 
prijzen aan te kopen. De kortingen lopen op 
tot maar liefst –80%! Dit is een unieke kans 
om met hoge kortingen te kopen boven op 
de welbekende lage PACO-prijzen. Meer dan 
45.000 stuks meubelen voor zowel binnen als 
buiten kunnen direct worden meegenomen. 
Op is echt op en natuurlijk is het mooiste als 
eerste weg. 

Deze unieke kans duurt echt maar 3 dagen, 
namelijk zaterdag 10, zondag 11 en maandag 
12 september. De stockverkoop gaat door bij 
PACO aan de Europalaan 39, 3900 in Pelt 
(België). Vanwege de enorme verwachte 
drukte is het aangeraden er op tijd bij te zijn!

Massale stockverkoop van 
binnen- en buitenmeubelen bij PACO

KNEGSEL - Kunstenaar Aart de Lange Pzn 
schildert symbolen die een verhaal vertel-
len. Verhalen over stilte en houvast en over 
troost en hoop. Zijn schilderijen zijn verras-
send anders; een uitbundig kleurenpalet en 
een authentieke stijl die direct herkenbaar 
is. Je ziet veel meer dan je denkt en met de 
uitleg van de symboliekschilder ga je heel 
anders naar (zijn) kunst kijken. Veel men-
sen vinden zijn werk helend en blij-makend.

“Wij werden getipt door onze kunstvrienden 
uit Wageningen; ‘daar moet je écht naar toe’. 
Dus direct een afspraak gemaakt met AART. 
Ons bezoek was onvergetelijk, wat je bij deze 
kunstenaar ziet zie je nergens, vertelden de 
enthousiaste bezoekers uit Haarlem. Zijn be-
vlogenheid en levensopvatting over bewust-
wording, ‘al is het maar één minuutje per dag’, 
laat ons niet meer los. Hij geeft ‘het leven’ be-
tekenis. Wij hebben de afgelopen jaren meer 
dan honderd galeries in binnen- en buiten-
land bezocht maar deze galerie (met atelier) 
spant voor ons de kroon. We weten nu waar 
Knegsel ligt.” 

Ongeveer 2 jaar geleden heeft hij moedig het 
besluit genomen om alleen in zijn eigen gale-
rie te exposeren. Geen gedoe meer met in- en 
uitpakken en lange (buitenlandse) reizen. De 
kunstenaar wil voortaan zelf de regie over zijn 
eigen solotentoonstellingen voeren. 

“Serieuze belangstellenden willen meer 
weten over de kunstenaar; hoe en waar hij 
leeft en werkt, en terecht”, zegt AART. “Kunst 
kopen doe je niet zo maar even. Bij een privé- 
bezoek hebben we alle tijd, drinken wij iets 
kouds of warms en laten wij ons hart spreken. 
En, zegt hij nadrukkelijk, verplichtingen ken ik 
niet.”

Bezoekadres van Galerie Works of AART is 
Vossenweg 4 in Knegsel.

www.worksofaart.com

Symboliekschilder AART 
zet Knegsel op de kaart
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Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND- EN INFRAWERKEN

Door Renate Matthijssen

HOOGELOON - Eén week waarbij een 
groot aantal goede doelen in één actie 
hun jaarlijkse collecte houden. Niet meer 
twaalf keer iemand aan de deur maar 
één keer geld ophalen voor twaalf goede 
doelen. In Hoogeloon gaat het gebeuren 
van 12-24 september. Ontstaan vanuit het  
tekort aan collectanten, sloeg een aantal 
vrijwilligers de handen ineen. PC55 sprak 
met drie van de vijf comitéleden.

Kartrekkers
“Het gebrek aan collectanten is de directe  
aanleiding om te kiezen voor één goede 
doelen week, een aantal goede doelen col-
lecteerde zelfs al niet meer in Hoogeloon”, 
vertelt Petra Castelijns. “Daarnaast speelt het 
feit mee dat collectanten ook steeds minder 
graag met contant geld over straat willen. 
Vanuit het dorp kende ik een aantal andere 
mensen die collectes opzetten en ik raakte  
met hen in gesprek over de mogelijkheid 
van één week voor meerdere doelen. Dat 
gebeurt op steeds meer plaatsen in het land 
en bijvoorbeeld Casteren kent het al langer. 
Dat bevalt daar erg goed. Toen we vijf men-
sen bij elkaar hadden die de kar mee wilden 
gaan trekken, zijn we van start gegaan. Naast 
ons drieën zijn ook de twee Walter Ansems 
uit Hoogeloon aangesloten in het comité. We 
organiseren het onder de vlag van Stichting 
Collecteplan die ons helpt met de opzet en 
uitvoering.”

Collectanten
Bieneke van de Pas is enthousiast over het 
initiatief. “Door de krachten te bundelen, hoe-
ven we minder vaak een beroep te doen op 
vrijwilligers. De ruim 1000 huizen in Hooge-
loon worden allemaal twee keer bezocht, dit 
jaar. Eén keer worden de brieven bezorgd en 
leggen onze collectanten het principe uit. Eén 
week later halen we de formulieren – en het 
geld – weer op. Wij denken dat we het de in-
woners een stuk makkelijker maken, vooral 
omdat ze nu niet twaalf keer per jaar een col-
lectant aan de bel krijgen. En omdat ze via de 
bank kunnen storten, is contant geld ook niet 
meer nodig.”

Uitleg
Gerdie van der Heijden legt graag alvast uit 
hoe het werkt. “Op de lijst staan twaalf goede 
doelen. Iedereen mag aanvinken welk goed 
doel hij/zij wil steunen. Dat mag er eentje 
zijn maar het mogen er ook twaalf zijn. Dan 
vul je per doel in welk bedrag je wilt doneren 
en dat wordt dan direct gestort. Je mag ook 
één bedrag geven en bijvoorbeeld vier doe-
len aankruisen, dan verdelen wij het eerlijk. 
Of je schenkt één bedrag, maakt geen keuze 
in de doelen en dan krijgt elke stichting een 
evenredig deel. Eigenlijk heel eenvoudig. Je 
mag nog steeds contant geld aan de collec-
tant geven maar je kunt ook een bankover-
schrijving doen of betalen via een QR-code. 
Makkelijker kunnen we het niet maken. O ja 
en als je toevallig niet thuis bent als we de en-
veloppen op komen halen, er staan adressen 
op de brief waar je het af mag geven.”

Sponsoren
Op de enveloppe staan de namen van een 
aantal bedrijven uit Hoogeloon. Dat zijn de 
sponsoren. Petra: “We hebben wat kosten 
moeten maken: notaris, drukwerk, banners, 
collectebussen, ID-bewijzen en inschrijving 
bij de KvK onder andere. We wilden niet dat 
dat ten koste gaat van de opbrengst voor de 
goede doelen. Daarom hebben we bedrijven 
benaderd die ons tegemoet wilden komen in 
de opstartkosten. We zijn erg dankbaar voor 
hun steun.”

Afwachten
De stichting hoopt dat de inwoners van 
Hoogeloon het initiatief zullen ondersteunen. 
Gerdie: “Zo’n eerste jaar is het altijd afwach-
ten. Hoe ervaren de inwoners deze manier 
van collecteren, maar ook de collectanten? 
Na afloop zullen we de actie evalueren en 
de verbeterpunten meenemen naar volgend 
jaar. Feedback vanuit de inwoners vinden we 
erg fijn. Meld je gerust bij ons als je tips hebt.”

Positief 
Er zijn inmiddels zo’n vijftig collectanten die 
ieder een paar huizen voor hun rekening 
nemen. “Daar zijn we blij mee maar er kun-
nen er natuurlijk altijd nog meer bij. De eerste 
twee, drie jaren vragen we de collectanten  

om alle inwoners de brief persoonlijk te over-
handigen. Na die tijd zal de actieweek inge-
burgerd zijn en hoeft dat niet meer. Dan is het 
een kwestie van een stuk of twintig huizen 
langs gaan om de brieven te bezorgen en 
later weer ophalen. Wij denken dat we het de 
inwoners makkelijker gaan maken door één 
keer te vragen om iets te geven. De eerste re-
acties op ons initiatief uit het dorp zijn goed 
en steunen ons in ons werk en onze inzet 
voor de goede doelen”, aldus Bieneke.

Kijk voor meer informatie op de website 

www.gdwhoogeloon.nl

De aangesloten goede doelen: Hartstichting, 
KWF, Nierstichting, Kerkbalans, MS Fonds, 
Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds, Reuma-
fonds, Brandwondenstichting, Longfonds,  
Diabetesfonds en Rode Kruis.

Goede Doelen Week
Eén week, twaalf stichtingen, 
één collecte in Hoogeloon

“Het gebrek aan collectanten is de directe aanleiding om te kiezen voor één goede doelen week, een aantal goede 
doelen collecteerde zelfs al niet meer in Hoogeloon”, vertelt Petra Castelijns. “Daarnaast speelt het feit mee dat collec-
tanten ook steeds minder graag met contant geld over straat willen. Vanuit het dorp kende ik een aantal andere men-
sen die collectes opzetten en ik raakte met hen in gesprek over de mogelijkheid van één week voor meerdere doelen.”
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Nederland is volop in de energietransitie 
en de technische ontwikkeling om dit 
mogelijk te maken staat  allesbehalve stil. 
Producten worden verbeterd en er komen 
nieuwe varianten. Eén daarvan is de 
warmtewingevel. 

We kennen de zonnecollector op het dak en 
geïntegreerd in een zonnepaneel. De warmte-
wingevel is een zonnecollector in een nieuw 
jasje, voorzien van een speciale warmte-
absorberende coating die extra warmte 
oogst. In Eindhoven en Helmond worden er 
proefprojecten mee uitgevoerd. Daar worden 
zes rijtjeswoningen uit de jaren zestig en ze-
ventig voorzien van warmtewingevelsysteem, 
bestaande uit prefab panelen met geïnte-
greerd buizensysteem. Op dit gevelsysteem 
wordt een warmtepomp aangesloten waar-
mee de woningen gasloos kunnen worden. 
De panelen worden voorzien van een speci-
aal hiervoor ontwikkelde coating die optimaal 
zonlicht kan absorberen. Hierdoor wordt de 
warmtewingevel één bron die zowel energie 
haalt uit de zon als uit de lucht. Er kan een 
warmtepomp met een vermogen van onge-
veer 6 kW op worden aangesloten.

De eerste stap bij de energierenovatie van 
een woning is altijd het verbeteren van de 
isolatie. Een warmtewingevel kan heel goed 
ingepast worden in de gevelrenovatie.

De panelen worden voorzien van een verf die 
warmte absorbeert uit het voor de  mens niet 
zichtbare deel van de energie in zonlicht: infra-
rood en uv-straling. Deze straling bedraagt 
maar liefst vijftig procent van de totale zonne-
energie. De verf bestaat uit pigmentdeel-
tjes die een groter deel van het onzichtbare 
zonlicht vangen naarmate de kleur van het 
gevelpaneel donkerder is. Zelfs een paneel 
dat niet direct in het zichtbare zonlicht staat, 
genereert energie. Volgens de ontwikkelaars 
is het rendement van een warmtewingevel 
vele malen groter dan dat van een systeem 
met pv-panelen. De proefwoningen moeten 
duidelijk maken of deze verwachtingen wer-
kelijkheid gaan worden.

KempenEnergie volgt dit soort ontwikkelin-
gen op de energiemarkt om iedereen op alle 
mogelijkheden te kunnen wijzen. Kom er over 
praten bij onze EnergieLoketten op zaterdag-
ochtend of stel je vraag via energieloket@
kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Warmtewingevel
Advies over energieverbruikAdvies over energieverbruik

We willen alle-
maal zo lang mo-
gelijk blijven au-
torijden. Zolang 
je dit kunt blij-
ven doen, heb je 
vrijheid. Maar je 

wordt wat ouder en het verkeer vergt veel 
van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel 
blijft? 

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan 
gratis meedoen met de VVN Opfriscursus 
Auto van Veilig Verkeer Nederland. Wij orga-
niseren, in samenwerking met de lokale seni-
orenverenigingen, een opfriscursus verkeers-
kennis voor de ervaren automobilist. Ook is 
er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze 
cursus om zich aan te melden voor een in-
dividuele praktijkrit in de eigen auto (geheel 
vrijblijvend). 

Verdere informatie hierover ontvang je tijdens 
de cursus. 

De cursus is op ( je wordt beide dagen ver-
wacht) donderdag 22 en 29 september van 
09.30 tot 11.30 uur in Eersel.

Aanmelden
Ben je boven de 55, een ervaren verkeers-
deelnemer en inwoner van de gemeente Eer-
sel en is dit iets voor jou? Meld je dan uiterlijk 
een week voor aanvang van de cursus aan via 
onderstaande link of bel tijdens kantooruren 
met 088-5248850.

Deelname is gratis, maar let op: vol = vol!
Je ontvangt een week voor aanvang van de 
cursus een bevestiging met de locatiegege-
vens.

www.vvn.nl/opfriscursuseersel

Gratis je verkeerskennis opfrissen?

Wij zoeken jou!
Nieuwe leden gezocht voor Gymclub Hoogeloon

HOOGELOON - Niet schrikken, maar lees gerust verder. Wij, Gymclub Hoogeloon, 
starten in september weer met onze gymlessen en daarom zijn we op zoek naar 
mensen zoals jij! Wil je graag wat meer bewegen en misschien wat (corona)pondjes 
kwijt, kom dan gerust op donderdagavond naar MFA D’n Anloop in Hoogeloon.

Wij sporten in de sporthal van 20.00 tot 21.30 uur met een gemengde groep dames en 
heren in een leeftijdsgroep die globaal tussen de 35 en 65 jaar ligt. Lijkt jou dit wat? Loop 
dan gerust eens binnen en breng je sportkleding mee, zodat je meteen mee kunt doen. 
Je mag sowieso 3 keer gratis meedoen, alvorens je besluit om lid te worden. Wil je liever 
eerst wat extra informatie, bel dan naar Anja 06-49866360. Wie weet, tot ziens op een 
donderdagavond in september!

Productiehuis Bureau Pees presenteert 
een nieuwe serie voorstellingen ‘Iets met 
Boeren’, midden in deze periode van pro-
testen tegen het stikstofbeleid. In totaal 
gaat het om 30 uitvoeringen op vijf locaties 
in Brabant, waaronder in Reusel!

Bij de eerste uitvoeringen in 2021 bleek al hoe 
eff ectief de theaterproductie werkt. ‘Iets met 

Boeren’ toont de landbouw als een complex 
thema, dat iedereen aangaat en waarin ieder-
een dus een verantwoordelijkheid heeft. Het 
is een voorstelling die boeren en niet-boeren 
dichter bij elkaar brengt. Dat komt ook voort uit 
de intensieve samenwerking tussen de profes-
sionals van Bureau Pees en lokale spelers uit de 
dorpen waar de voorstelling te zien is. 

De voorstelling vindt plaats op de boerderij. 
In Reusel is dat Ijsboerderij Fabor aan de Ha-
melendijk 5. Speeldata: vrijdag 30 september 
16.00 uur, zaterdag 1 oktober 13.00 en 16.00 
uur en zondag 2 oktober 13.00 en 16.00 uur. 
Koop nu je kaartjes via 

www.bureaupees.nl

Nieuwe voorstellingen ‘Iets met Boeren’
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www.desmaakchocoladeijs.nlbladel - eersel

Zondag 18 September

GRATIS SLAGROOM & MACARON OP JE �SJE!

DE HELE DAG IN BLADEL & EERSEL
VAN 12.00 TOT 20:00 UUR 

GRATIS 200 GRAM CHOCOLADEREEP
B� BESTEDING VAN €15,00 CHOCOLADE 

GRATIS BONBON
B� UW KOP KOFFIE OF THEE

Het hele weekend feest met diverse acties! 

• BEKENDMAKING JUBILEUM �SJE HANS KENNIS

• HAPPY HOUR       ÉÉN UUR LANG GRATIS JUBILEUM �S (MAX.1 BOL P.P.)

Zaterdag 17 September
KIDS OCHTEND MET GRATIS MINI �SJES
ONTWERP JE EIGEN �STAART, DE V�F MOOISTE WINNEN Z�N OF HAAR EIGEN �STAART!

10.00 TOT 12:00 UUR
IN BLADEL & EERSEL

GRATIS 2e BOL JUBILEUM �SJE
HANS KENNIS - 25 JAAR SVH MEESTER�SBEREIDER

10.00 TOT 18:00 UUR
IN BLADEL & EERSEL

WE SLUITEN OP ZATERDAG
OM 18.00 UUR I.V.M. ONS PERSONEELSFEEST

voor kinderen tot 12 jaar 

GRATIS 200 GRAM CHOCOLADEREEP
B� BESTEDING VAN €15,00 CHOCOLADE 

10.00 TOT 18:00 UUR
IN BLADEL & EERSEL

Vrijdag 16 September
In EERSEL om 14.00 UUR    |   In BLADEL om 15:30 UUR

In EERSEL van 14.00 tot 15.00 uur    |   In BLADEL van 15.30 tot 16.30 uur

Uitdagende en 
verdiepende activiteiten
Kempisch Vrouwen Gilde bestaat 65 jaar

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Vijfenzestig jaar komen dames 
bij elkaar om te ontmoeten, hun leven te 
verrijken en om gezellige dingen te doen. 
Het Kempisch Vrouwen Gilde viert in sep-
tember het 65-jarig bestaan. Bestuursle-
den Nanny ’t Hart, Riek Lavrijsen en Mar-
lies van Otten vertellen graag waarom het 
KVG een toevoeging op het leven van elke 
vrouw kan betekenen.

Activiteiten
“Eigenlijk is er maar één reden om lid te wil-
len zijn van het Kempisch Vrouwen Gilde”, 
menen de dames. “Omdat we zo ontzettend 
veel leuke activiteiten hebben. Waar je voor-
keur ook naar uitgaat, er is altijd wel iets dat 
je aanspreekt. Er zijn activiteiten op het ge-
bied van sport, kunst, reizen én ontmoeting 
en met enige regelmaat komen die ideeën 
van de leden zelf. Dat zou nog meer mogen 
hoor, want we organiseren natuurlijk het liefst 
activiteiten waarvan we op voorhand weten 
dat daar belangstelling voor is.”

Cursussen
Een aantal keer per maand – soms wekelijks 
– wordt een activiteit georganiseerd. Marlies: 
“In het geval van een cursus gaat het meestal 
om een aantal aaneengesloten weken waar-
in we de deelnemers verdieping op een be-
paald onderwerp mee willen geven. Denk aan 
een cursus kunstgeschiedenis of muziek. In 

dat laatste geval krijg je informatie over de 
componist en leer je heel anders luisteren 
naar muziek, die je wellicht al kende. Ik hoor 
daar van de deelnemers altijd héél positieve 
reacties op. De cursus zit meestal snel vol. 
Datzelfde geldt voor kunstgeschiedenis waar 
we meestal één kunstenaar of thema centraal 
stellen en de cursus afsluiten met een bezoek 
aan een expositie van die kunstenaar. Heel 
bijzonder altijd.”

Lezingen
De lezingen die georganiseerd worden, zijn 
meestal op vrouwen toegespitst. “Mannen zijn 
soms ook welkom hoor, meestal als het een 
avondlezing betreft. In de middag laten we al-
leen dames toe en dan zijn de onderwerpen 
iets specifieker op vrouwen gericht”, vertelt 
Riek. “Laatst hadden we zo’n leuke lezing van 
Erna Siebens die op bijna cabareteske manier 
vertelde over lingerie. Ze weet er heel veel 
van, pakt uit met kostuums en accessoires en 
weet de zaal altijd te boeien met haar humor. 
Binnenkort komt ze weer en dan gaat het over 
‘waarom dames accessoires gebruiken’.”

Bedrijfsbezoeken
Niet zelden laten de dames zich uitnodigen 
voor een bedrijfsbezoek. Nanny: “Veel van 
onze leden hebben een werkzaam leven ach-
ter zich en hebben daar nog steeds contacten 
van. Dan is de link snel gelegd om een bedrijf 
te bezoeken. In coronatijd hadden we een digi-
taal bezoek aan farmaceutisch bedrijf Jansen. 

Ja inderdaad, van het vaccin. Blijkbaar hadden 
we op de digitale manier veel meer van het 
bedrijf gezien dan we hadden gedaan als we 
fysiek aanwezig waren geweest. Super inte-
ressant. Ook bedrijven uit de regio mogen we 
soms bezoeken en altijd is het leuk om een 
kijkje achter de voordeur te nemen.”

Jubileumfeest
In september zal het jubileum met een spet-
terend jaarfeest worden ingezet. “We gaan 
er natuurlijk niet teveel over vertellen, dat 
moet een verrassing blijven voor onze leden”, 
melden de bestuursleden. “We hebben er 
wel een hele dag voor uitgetrokken met 

workshops, een presentatie en lekker eten. 
Uiteraard zal er dit jaar ook nog ruimte zijn om 
de jubilarissen in het zonnetje te zetten. We 
gaan de komende jaren gewoon door het met 
organiseren van leuke, interessante en ver-
diepende activiteiten voor dames.

Lid worden?
Ben je enthousiast geworden en wil je lid 
worden? Er is maar één voorwaarde: je moet 
vrouw zijn. Het lidmaatschap kost € 30,- per 
jaar; daar komt soms een eigen bijdrage per 
activiteit bij. Meer weten of inschrijven:

www.kvgbladel.nl

Foto is gemaakt tijdens een workshop ‘Popart’

JUBILEUM 
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STOFZUIGER STUK?
VERKOOP EN REPERATIE VAN 
VEEL MERKEN STOFZUIGERS.

OOK DRAADLOZE 
STEEL-MODELLEN STOFZUIGERS!!

RUIME KEUZE STOFZUIGERS,
SNELLE EIGEN REPERATIE SERVICE.

AL 60 JAAR UW VERTROUWD ADRES!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

STEEL-MODELLEN STOFZUIGERS!!

SNELLE EIGEN REPERATIE SERVICE.

AL 60 JAAR UW VERTROUWD ADRES!Geef een bezorgklacht altijd door via www.pc55.nl/bezorgklacht

AFHAALPUNTEN

• 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

• De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

• Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
• Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

BOEK

Door Renate Matthijssen

Chef Petroes schreef het boek ‘Reïncar-
natie echo’ in coronatijd. Omdat hij er tijd 
voor had en het boek geschreven móest 
worden. Chef Petroes is een pseudoniem 
voor de schrijver die zijn roots in de Kem-
pen heeft liggen. Niet nodig dat zijn iden-
titeit bekend wordt; hij hoeft zelf niet in 
de belangstelling maar zou het wel leuk 
vinden als mensen zijn boeken lezen. Boe-
ken, ja want eerder schreef hij al ‘Depri, en 
door…’. PC55 ging op de koff ie.

‘Depri, en door…’
Het leven van Chef Petroes kende ups en 
downs en het diepste dal was de tijd van zijn 
depressie. “Ik heb een aantal jaar geleden de 
Ziekte van Lyme opgelopen. Ik wist niet dat 
je van een simpel tekenbeetje zó ontzettend 
ziek kon worden. Doordat ik niets meer kon, 
ging het in mijn hoofd helemaal mis. Er waren 
in de twee jaren dat de ziekte duurde, meer 
dagen dat ik niet meer wilde leven, dan dat ik 
het allemaal de moeite waard vond. Het waren 
beroerde jaren, maar toch had ik ze achter-
af niet willen missen want ik ben er sterker 
uitgekomen. Tijdens de therapie vroeg mijn 
psychiater mij een dagboek bij te houden 
van mijn gedachtes en ervaringen. Dat heb ik 
gedaan en dat dagboek is later de basis ge-
weest voor het boek waarin ik uit probeer te 
leggen wat een depressie is en met 
je doet. Ik reali-
seer me dat ik 
het nooit hele-
maal over kan 
brengen want 
je weet pas wat 
het is, als het je 
zelf overkomt.”

Inspiratie 
Er kwam corona 
en doordat het 
hele openbare 
leven stil kwam 
te liggen, kwam er 
ruimte in het leven 
van Chef Petroes 
om aan zijn 
tweede boek te 
beginnen. “De 
inspiratie had ik
al een tijdje, door een 
uitspraak die ik hoorde van Elon Musk. Niet 
perse iemand waar ik tegenop kijk maar hij 
vergeleek het leven met een computerspel, 
waarbij je telkens een level omhoog gaat of 
een leven verliest. Dat legde de relatie met 
reïncarnatie, een filosofie waar ik in geloof 
en die me aan het denken zet. Ik wist meteen 
dat ik geen wetenschappelijk betoog wilde 
schrijven, maar een boek in romanvorm dat 

enerzijds reïncarnatie vanuit mijn perspectief 
verklaart en anderzijds lekker makkelijk weg-
leest.”

Het boek schreef zich als vanzelf
De opzet was snel gemaakt. “Het verhaal zat 
al in mijn hoofd en op internet ben ik gaan 
opzoeken hoe je een boek moet schrijven. Ik 
maakte een heel schema met personages, 
plots en tijdlijnen maar na het eerste hoofd-
stuk wist ik al dat ik me niet aan het schema 
ging houden. Ik weet niet wat er gebeurt als ik 
eenmaal begin te schrijven, maar het verhaal 
rolt bijna als vanzelf uit mijn toetsenbord. Een 
heel bijzonder proces waarin ik deels mijn 
eigen ervaringen in kwijt kan. Ik hou van ver-
halen van vroeger, heb redelijk veel gereisd 
en al die ervaringen en anekdotes hebben 
een weg gevonden naar mijn boek. Ik heb 
als het ware situaties en gebeurtenissen als 
tegeltjes kapot gegooid en van de scherven 
een nieuw mozaïek gemaakt. Er zullen men-
sen zijn die de scherven herkennen.”

Geloven in reïncarnatie
Af en toe liet Chef Petroes een paar hoofd-
stukken lezen aan vrienden en de reacties 
waren altijd positief. “De weinige mensen die 
weten dat ik schrijf, zijn enthousiast en dat gaf 
me de motivatie om door te gaan. Ik ben haast 
niet te stoppen als ik eenmaal in een flow van 
inspiratie zit. Daarbij ligt het onderwerp me na 

aan het hart. Ik geloof erin dat dit leven 
niet een af-

gebakend 
g e h e e l 
kan zijn. 
Dat is te 
zinloos; er 
móet meer 
zijn. Ster-
ker nog: 
er ís meer 
dan alleen 
dit leven. 
Het is niet 
mijn bedoe-
ling mensen 
te overtuigen 
hetzelfde te 
gaan geloven 
als ik, maar ik 
zet wel graag 

mensen aan 
het denken. Ik 

vind het leven ongrijpbaar 
en dat maakt het zo interessant. Er 
gebeuren dingen die voor het menselijk brein 
simpelweg niet te bevatten zijn en dat heeft 
volgens mij een reden. Ik heb de waarheid niet 
in pacht hoor, maar dat er méér is, staat voor 
mij vast. Het gaat heel ver maar op de Univer-
siteit van Delft is onlangs bewezen dat één 
deeltje op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn. 

Dat kan mijn brein ook niet aan om te begrij-
pen maar ik geloof het wel.”

Reis naar verdieping
“Hoe vaak ben je niet op een plek die je be-
kend voorkomt maar waar je - zeker weten - 
nog nooit geweest bent? Of het gevoel van 
deja-vu? Dat je weet wat er gaat gebeuren, 
nog vóór het gebeurt?” vraagt de auteur zich 
hardop af. “Mij gebeurt het regelmatig en het 
maakt me nieuwsgierig waar dat vandaan 
komt. Ik denk omdat onze ziel in een eerder 
leven op die plek is geweest of die situatie al 
eerder heeft plaatsgevonden. Bewijzen kan ik 
het niet, maar dat is ook niet mijn opdracht. 
Geloof moet groeien. Net zoals spiritualiteit. 
Dertig jaar geleden was bijna niemand bezig 
met Reiki, yoga of meditatie. Kijk nu eens om je 
heen wat er gebeurt, bijna iedereen is op zoek 
naar een diepere betekenis. Ik vind dat prach-
tig. Misschien kan dit boek helpen tijdens je 
reis naar meer spiritualiteit of verdieping.”

Gemakkelijk
Dat Chef Petroes inmiddels twee boeken 
heeft geschreven, verbaasde hem zelf enigs-

zins. “Ik wist niet dat ik het in me had, maar 
was verrast dat het me best gemakkelijk 
af ging. En dat voor iemand die op de havo 
nooit héél erg zijn best had gedaan en slechts 
matige cijfers haalde voor Nederlands. 
Eigenlijk zou ik mijn boeken wel eens aan 
willen bieden aan mijn oud-docenten 
Nederlands, gewoon om te horen wat ze ervan 
vinden. Oké, ik ga er de Pullitzerprijs niet mee 
winnen maar slecht zijn ze ook niet”, lacht de 
schrijver. “Mijn doel is om voor een breed 
publiek te schrijven, geen moeilijke zinnen en 
woorden, gewoon toegankelijk voor iedereen 
die graag leest.”

Exemplaar bestellen? 
Benieuwd geworden naar ‘Reïncarnatie 
echo’? Het boek is te bestellen – in papieren 
vorm en in e-book – op www.chefpetroes.
com bij bijna alle webshops van boekhan-
dels. Een papieren exemplaar is ook te koop 
bij Primera in Bladel, Eersel en Reusel. “Ik 
ben in ieder geval benieuwd wat mensen 
van mijn boek vinden dus als ze dat via mijn 
website willen laten weten, ben ik daar heel 
blij mee.” 

Er móet meer zijn dan alleen dit leven
Chef Petroes schreef ‘Reïncarnatie echo’, een roman over spiritualiteit en leven na de dood

Af en toe liet Chef Petroes een paar hoofdstukken lezen aan vrienden en de reacties waren altijd positief. “De weinige 
mensen die weten dat ik schrijf, zijn enthousiast en dat gaf me de motivatie om door te gaan. Ik ben haast niet te 
stoppen als ik eenmaal in een flow van inspiratie zit. Daarbij ligt het onderwerp me na aan het hart."

Er kwam corona 
en doordat het 
hele openbare 
leven stil kwam 
te liggen, kwam er 
ruimte in het leven 
van Chef Petroes 

al een tijdje, door een 

niet een af-

dan alleen 
dit leven. 
Het is niet 
mijn bedoe-
ling mensen 
te overtuigen 
hetzelfde te 
gaan geloven 
als ik, maar ik 
zet wel graag 

mensen aan 
het denken. Ik 
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Door Harrie Fiers

BLADEL - Drieëndertig jaar lang was Peter 
bijna dagelijks in Den Herd, het was zijn 
tweede thuis. Na zijn pensioen in maart 
2020 heeft zijn zoon Roel de beheer-
derstaak van hem overgenomen. Sinds-
dien komt hij zelf nog regelmatig in Den 
Herd als vrijwilliger van de theatercom-
missie. Door corona kwam er dan wel geen 
off icieel afscheid maar mede door de vele 
attenties kijkt Peter tevreden terug op zijn 
loopbaan, samen met zijn team en natuur-
lijk ook met zijn Lia, even zolang de char-
mante gastvrouw. 

Historie
Eind 1963 liet het kerkbestuur weten niet te 
kunnen garanderen dat het oude parochie-
huis, uit 1930, onderdeel zou gaan uitma-
ken van een nieuw op te trekken gemeen-
schapshuis. Daarom werd, op suggestie van 
burgemeester Ballings, voor een locatie de 
blik naar uitbreidingsplan Bladel-Noord ge-
richt. Om kort te gaan, eind 1965 werd met 
de bouw begonnen en op 1 april 1967 werd 
aan het Emmaplein het nieuwe gemeen-
schapshuis geopend. De naam ’Den Herd’ 
was de winnaar bij een prijsvraag: omdat er 
‘veel volk over de vloer’ zou moeten komen.

Veel volk
En er kwam veel volk over de vloer, er kwa-
men steeds meer bezoekers. Allereerst kwa-
men die voor de bibliotheek die in het nieuwe 
gebouw een plaats had gekregen. Maar ook 
de leden van ‘vaste’ verenigingen als Harmo-
nie L’ Union, zangvereniging Plena Laetitia, de 
toneelclubs, de schakers, de Muggezifters, de 
senioren van de Bond van Ouderen en vele 
anderen bleven komen. En er kwamen steeds 
meer ‘vaste’ activiteiten: de avondwielerzes-
daagse, het solistenconcours, de rommel-

markt van het gilde, de toneelvoorstellingen, 
het tienerbal, de Zittingsavonden. 

Uitbreiding
Beheerder van het eerste uur, Frans Roy-
mans, had het er druk mee, het stichtings-
bestuur had voortdurend geldzorgen. Dat 
zag ook de gemeenteraad en daarom ging 
die in 1979 akkoord met een overname van 
de gebouwen en een krediet voor een flinke 
verbouwing. De firma Buytels nam het kar-
wei onder handen, de bibliotheek verhuisde 
naar de Markt en er werden twee grote zalen 
bijgebouwd, met een grote (theater)zaal voor 
minstens 450 personen. In september 1981 
was de feestelijke heropening. Frans bleef het 
vertrouwde gezicht van Den Herd maar van-
wege zijn gezondheid trad hij in 1987 terug. 
Dat was het moment voor Peter Vugts om 
een sollicitatiebrief te schrijven voor de func-
tie van nieuwe beheerder van Den Herd. 

Beheerder Peter en Lia: eff e wennen
“Ik werkte bij de Kempervennen en zag 
Den Herd als een mooie uitdaging voor ons. 
Het eerste jaar moesten we wel wennen. Ik 
wilde een actieve beheerder zijn, initiatie-
ven nemen en ook meebeslissen over wat 
allemaal mogelijk was. Na een jaartje waren 
wij gewend aan Bladel en Bladel ook aan 
ons. Al snel daarna, in het voorjaar van 1989, 
kregen we te maken met een flinke brand. 
De iets later geplande shows van ‘Up with 
People’ konden een week daarna wel door-
gaan maar een bruiloft en een grote receptie 
van de Rabobank niet. We hebben die laat-
ste kunnen verplaatsen naar de hal van het 
gemeentehuis. De gasten hadden er weinig 
van gemerkt. Het koste ons veel extra inspan-
ning maar later waren we maar wat trots dat 
we dat allemaal voor elkaar hadden gekre-
gen. Dat gevoel van tevredenheid en trots is 
steeds gebleven.”

Cultuurprijs
In 1988 was er een eerste cultureel program-
ma voor het seizoen 1988/1989. Johan Ver-
minnen was de eerste artiest. In de meer dan 
30 jaren daarna kwamen heel wat artiesten 
(in spe) voorbij: Paul de Leeuw, Lebbis en 
Jansen, Youp van het Hek. Dat programma 
werd daarmee een succes: voor iedereen wat 
wils van een behoorlijk niveau. Er kwam een 
vast publiek en de gemeente beloonde de 
theatercommissie met de Cultuurprijs 1998. 

Uit het rapport: ‘Met bescheiden middelen 
werd een afwisselend en hoogstaand pro-
gramma op de planken gebracht’.

Hoogtepunten
“Het organiseren van zulke en ook andere 
optredens heeft me altijd geboeid. Ondanks 
onze kleine zaal wilden we grote arties-
ten naar Bladel halen. Door ons extra werk 
is dat zeker gelukt en daar zijn we trots op. 
Een ander hoogtepunt was de ‘Night of the 
Sixties’. Tussen 2000 en 2007 was die avond 
met meerdere bands steeds gepland op de 
laatste zaterdagavond in december. Wat een 
succes!!! We kwamen tot 1000 bezoekers. 
Daarna zijn we overgestapt naar een ander 
soort muziekavond. Om de twee jaar is er 
hier een optreden van de Cats-Tribute band, 
nu alweer voor de achtste keer. Een klasse 
optreden met een heel tevreden publiek. Tja, 
eerlijk is eerlijk, dan zitten wij hier allemaal 

wel te glimmen omdat dat ook in Den Herd 
kan gebeuren.”

Hoe verder?
Een volgende verbouwing werd eind 1998 
gestart. Dat het lang duurde voor er echt 
actie was kwam door het grote verschil tus-
sen de kostenramingen en het door de ge-
meente beschikbaar gestelde krediet. Maar 
op 1 september 1999 was het zover: de KBO 
kreeg ook haar eigen ruimte en bij de ingang 
werd met een reusachtige kraan een drie ton 
wegende boog geplaatst. In de 21ste eeuw 
bleven grotere aanpassingen en andere ver-
beteringen vanwege de kosten achterwege, 
ook al omdat er voor de nabije toekomst van 
het gemeenschapshuis geen garanties wer-
den gegeven. In 2016 was er nog politieke en 
bestuurlijke overeenstemming dat Den Herd 
op de huidige locatie aan het Emmaplein zou 
blijven. 

Toch naar de Mèrt
Nu, we schrijven 2022, heeft de politiek be-
sloten tot een radicale ingreep en zo krijgt 
‘Den Herd’ dan toch een nieuwe staanplaats, 
aan de Markt. We gaan zien wanneer de plan-
nen gerealiseerd zijn en of de gebruikers er 
zich de komende vijftig jaar net zo goed gaan 
thuis voelen. Peter Vugts heeft 33 jaar zijn 
invulling aan beheerder zijn gegeven. Zoon 
Roel deelt dezelfde passie en zal dat onge-
twijfeld ook op zijn eigen manier gaan doen.

‘Veel volk naar Den Herd, en nou naar de Mèrt’
Peter Vugts was beheerder en gastheer van het gemeenschapshuis

De politiek heeft besloten tot een radicale ingreep en zo krijgt ‘Den Herd’ dan toch een nieuwe staanplaats, aan de 
Markt. We gaan zien wanneer de plannen gerealiseerd zijn en of de gebruikers er zich de komende vijftig jaar net zo 
goed gaan thuis voelen. Peter Vugts heeft 33 jaar zijn invulling aan beheerder zijn gegeven. Zoon Roel deelt dezelfde 
passie en zal dat ongetwijfeld ook op zijn eigen manier gaan doen.

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
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Een duim omhoog voor de organisatie van Oewakadoe 
voor de leuke week. Ik vond het echt heel erg cool! 

Sem Schilders

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

Een dikke duim omhoog voor de organisatie van Stich-
ting Jeugdbelangen Reusel. Het was weer een geweldige 
week!

Karen Lavrijsen

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

Een dikke duim omhoog voor diegene die mij zonder enige twijfel heeft geholpen met opstaan 
en geruststellen, toen ik met de scooter was omgevallen bij de apotheek in Bladel. Bedankt! 

Giel

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

Grote dank voor alle vrijwilligers, voor en achter de schermen, bij SJB Reusel. Wat mogen we 
trots zijn als Reuselnaren dat zoiets leuks voor de kinderen wordt georganiseerd. Het was weer 
genieten!

Een dankbare ouder

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

Mijn duim staat omhoog. Bedankt voor de lieve felicitaties en lieve kaartjes omdat ik al 25 jaar 
bij Bakker Wieland werk.

Femke Smetsers

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

Onze duim gaat omhoog voor de vele jaren inzet van Onderlinge Hulp Reusel en een dikke 
duim omhoog voor alle vrijwilligers die jaren met grote inzet gedraaid hebben op de kermis 
en als afsluiting op het terrein van de Wilgenspot in Reusel. Onze grote dank hiervoor. Fijn dat 
hiermee veel mensen een steuntje in de rug kregen.

Fam. Hoeks

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... reptielen, 
vissen en amfi bieën 
overal op de wereld 
bedreigd worden door 

het ranavirus? 

Er is een epidimie 
gaande die grote 

populaties om zeep 
helpt. In Nederland 
alleen al zijn er 
duizenden kikkers 
aan doodgegaan. 
Ook salamanders 

en padden 
lopen gevaar.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

Afval kwijt? 
milieustraat DONDERS Esbeek

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

Een dikke duim omhoog en een applaus voor al onze vrijwilligers, die zowel door het uitzetten, 
organiseren en/of diverse werkzaamheden, onze KBO fietsdag tot een groot succes hebben 
gemaakt. Alle deelnemers waren zeer enthousiast!

Bestuur KBO Reusel

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

Mijn duim gaat omhoog voor de 3 kinderen (6-7 jaar) die zwerfafval in Hapert aan het opruimen 
waren. Wat zijn die goed bezig!

Een trotse dorpsgenoot

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

Een duim omhoog voor alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat het kerkhof in Hapert er geweldig 
bij ligt. Bedankt!

Een tevreden inwoner 

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

Een dikke duim omhoog voor de super fantastische week van Oewakadoe in Hapert. Ik vond 
het heel leuk!

Dewi

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

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

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

WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.
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Joris Zorg zoekt 
vrijwilligers
Een klein vast team biedt zorg en begelei-
ding aan 26 bewoners van zorgcentrum 
Groenendaal in Vessem. Vrijwilligers zijn 
hierbij onmisbaar, de kers op de taart!

Samen kaarten 
Vind jij het leuk om met enkele bewoners te 
kaarten? Denk hierbij aan jokeren en rikken. 
Ken je de kaartspellen goed, heb je geduld en 
wil je hen hulp bieden?

In overleg met jou worden de dag en tijd 
bepaald. Dit mag ook in de avond of in het 
weekend zijn.

Ben jij een kaartliefhebber die dit met onze 
bewoners wil oppakken? Laat het ons weten!

Samen fietsen 
Voor een nieuwe bewoner die nog graag 
fietst, zoeken we een vrijwilliger die het leuk 
vindt om dit samen met hem te doen. Meneer 
is goed mobiel en fietst zelfstandig. Je kent de 
weg goed en bent er echt voor hem!

Ben jij die vrijwilliger die regelmatig (of mis-
schien spontaan bij mooi weer) met meneer 
wil gaan fietsen? Laat het ons weten!

Wil jij bij ons als vrijwilliger aan de slag of 
wil je meer informatie? Bel of mail: Monique 
Nouwens, 06-23873521, monique.nouwens@
joriszorg.nl of Loes Hurkmans, 0499-572124, 
loes.hurkmans@joriszorg.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

in de regio

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

EXPOSITIE
H O O P  -  H O U V A S T

In Knegsel is typisch 
zo’n galerie waar je 

voor een bezoek
graag een afspraak

 maakt.
Vrij entree en makkelijk parkeren.

Voel je welkom.

KIJK MAAR:

www.worksofaart.com
www.visiteersel.nl 

G A L E R I E
WORKS OF AART

Vossenweg 4, 5511KT Knegsel

KBO-Kienen in
Lage Mierde 

Op dinsdag 13 september is het 
kienen in de Ster van Lage Mierde.  
We beginnen om 13.30 uur en  
iedereen is welkom.

De entree is gratis. Voor meer  
informatie kunt u bellen naar tele-
foonnummer 06-15257215.

REUSEL - Het KBO-restaurantproject 
biedt onze leden de mogelijkheid om ge-
zellig en gezamenlijk met leeftijdsgenoten 
uit eten te gaan en tevens kennis te laten 
maken met de keukens en mogelijkheden 
van onze Reuselse restaurants.

Deze keer gaan we op woensdag 21 en don-
derdag 22 september, telkens om 17.30 uur, 
naar Chinees-Indisch restaurant Kan Pei, 
Wilhelminalaan 16. Zij gaan voor ons weer 
een heerlijke maaltijd bereiden. 

Ga je (weer) gezellig met ons mee, meldt u 
dan aan op woensdag 14 september tussen 
10.00 en 11.00 uur in D’n Aachterûm. Tevens 
kunt u dan de deelnamekosten voor het voor- 
en hoofdgerecht voldoen. Het nagerecht en 
de drankjes kunt u na afloop van het diner ter 
plaatse voldoen.

Restaurantbe-
zoek KBO Reusel

Garagesale 
BV Rond de Vijftak

BLADEL - Buurtvereniging Rond de 
Vijftak in Bladel houdt een garagasale 
op zondag 25 september, van 10.00 tot 
14.00 uur. 

De straten die hiermee aan doen zijn: 
Wilhelminalaan, Willem van Oranjelaan, 
Margrietlaan, Pr. Hendriklaan, Irenelaan, 
Emmaplein, Emmastraat, Christinelaan, 
Pr. Bernhardstraat, Burg. Goossens-
straat, Oranje Nassalaan, Julianaplein, 
Hofstad, Deken Boexstraat, Pius X straat 
en deel van Dr. Zijlmanstraat.

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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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!

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Tweede molenaar voor molen Hapert
Op 31 augustus heeft burgemeester Remco Bosma de 
molenaarsovereenkomst ondertekend met Ben van 
Roosmalen. Dit betekent dat de molen in Hapert 
voortaan twee molenaars heeft! Burgemeester Bosma: 
‘Wij zijn blij met het enthousiasme waarmee Ben aan 
deze uitdaging begonnen is. De molen in Hapert is een 
mooi stukje erfgoed in onze gemeente en we mogen 
daar trots op zijn. Het is erg belangrijk dat dit behouden 
blijft. Dat we nu twee betrokken molenaars hebben om 
mee te werken aan het behoud van de molen en het 
molenaarsvak, is iets wat ik alleen maar kan toejuichen.’

Ook Ben geeft aan dat het voor hem een bijzonder 
moment is: ‘Sinds ik klein was, heb ik al iets met molens. 
We bezochten in elke vakantie wel een molen en zelfs 
mijn trouwfoto’s zijn in een molen gemaakt. Toen ik 
enkele jaren geleden dus een oproep in de PC55 zag dat 
Jos, de molenaar van de molen in Hapert, hulp nodig 
had, ben ik meteen gaan praten. Er was een klik en ik 
ben niet meer vertrokken!’

Molenaar word je niet zomaar. Er gaat een tweejarige 
opleiding aan vooraf en je moet lid worden van het gilde 
voor vrijwillige molenaars. Ben geeft aan dat het zowel 
om praktijk als theorie gaat: ‘Omdat elk seizoen anders 
is in de molen, moet je voor de opleiding elk seizoen 
twee keer meegemaakt hebben. Je moet ook in 
verschillende molens hebben meegedraaid. Naast onze 
molen in Hapert heb ik in mijn vakantie dus 

meegeholpen op verschillende molens door heel 
Nederland. Daarnaast krijg je drie dikke boeken om uit 
te leren. Soms was dat zwaar ja, maar als je iets leuk 
vindt, dan ga je er ook voor.’

‘Voor het behoud van de molen is het belangrijk dat er 
een molenaar is. Als een molen niet draait, komen er 
beestjes en rot in. Met twee molenaars kunnen we 
ervoor zorgen dat de molen in Hapert behouden blijft,’ 
zegt Ben. ‘Ook zorgen we voor de veiligheid van 
bezoekers en we kunnen uitleg geven over het reilen en 
zeilen van de molen’.

De molen is voor iedereen open op afspraak: elke eerste 
en de derde zaterdag van de maand kunt u een afspraak 
maken om de molen eens van binnen te bekijken. Dit 
kan via molenhapert@gmail.com. Doordeweeks zijn Jos 
en Ben ook regelmatig aanwezig voor onderhoudswerk; 
dan hangen ze de vlag buiten. Als u deze ziet hangen en 
de deur open staat, bent u altijd welkom om een kijkje 
te nemen. Op de vraag over waarom mensen de molen 
zeker eens moeten bekijken kan Ben kort zijn: ‘Om een 
praatje te maken met twee van de gezelligste molenaars 
die er zijn natuurlijk! Daarnaast is het een geweldig 
mooi monument uit 1896, met onderdelen die zelfs nog 
ouder zijn. Het is fantastisch om te zien hoe de molen 
operationeel werkt, het past allemaal precies in elkaar. 
Als gemeente mogen we hier trots op zijn!’

Opvang asielzoekers Den 
Tref Hapert tot 5 oktober
In Den Tref in Hapert is vanaf woensdag 
14 september tijdelijke huisvesting voor maximaal 
115 asielzoekers. Dat doet de gemeente Bladel 
omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) een groot tekort heeft aan opvanglocaties. 
Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over en er 
is een absolute crisissituatie. Daarom heeft de 
landelijke overheid de regionale veiligheidsregio’s 
en gemeenten opgeroepen om extra 
opvanglocaties te regelen.  

Eerder is gecommuniceerd dat 115 asielzoekers 
vanaf 14 september tot 1 oktober (met een 
eventuele uitloop tot 5 oktober) in Den Tref 
verblijven. De Veiligheidsregio maakt graag 
gebruik van deze uitloop. Dit betekent dat de 
crisisnoodopvang in Den Tref tot 5 oktober duurt.

Waarom is gekozen voor Den Tref als 
opvanglocatie?
Omdat de MFA Hart van Hapert zo goed als klaar 
is, staat Den Tref leeg. Hier is ruimte voor een 
deel van de asielzoekers: 115 personen van de 
groep van 225 personen die eerder al verbleven 
in Waalre, Best, Heeze-Leende en nu in Deurne. 
In deze gemeenten is de opvang van asielzoekers 
goed verlopen. In de gemeente Bladel wordt in 
Den Tref gezorgd voor voldoende slaapplekken, 
maaltijden, dagbestedingsruimte en er komen 
voldoende douchecabines. Ook is er straks 
permanent professionele begeleiding en 
beveiliging aanwezig. Als gemeente kunnen we 
hiermee een klein steentje bijdragen aan de 
moeilijke situatie van deze groep asielzoekers die 
steeds van plek naar plek moet trekken.

Contact
Heeft u tijdens het verblijf van de asielzoekers 
(14 september tot en met 5 oktober 2022) 
suggesties, wensen of opmerkingen? Bel dan de 
locatiemanager van de opvang: 06 - 25762019. 

Op www.bladel.nl/noodopvang ziet u ook de veel 
gestelde vragen en antwoorden over de 
crisisnoodopvang in de gemeente Bladel. De 
vragen worden steeds aangepast en aangevuld. 
Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via 
noodopvang@bladel.nl of bel naar 
0497-361636.

Met vrijwilligerswerk ontwikkelt u talenten en leert u 
nieuwe dingen. Tevens doet u waardevolle ervaring op 
en komt u in contact met nieuwe mensen en 
organisaties. Vrijwilligerswerk houdt u scherp en actief. 
Bovendien doet u zinvol werk. Uw inzet wordt zeer 
gewaardeerd!

Via de website www.vrijwilligersbureaubladel.nl 
worden meer dan 140 vrijwilligersvacatures 
aangeboden. Wilt u bijvoorbeeld graag maatje 
worden, een organiserende functie binnen een bestuur 

bekleden, of houdt u meer van koken, als chauffeur 
rijden of werkt u liever met dieren, etc.…?  

Als u ook maatschappelijk betrokken wilt zijn, dan is er 
vast een passende functie voor u te vinden. 

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden of een 
bepaalde vrijwilligersfunctie? Neem vrijblijvend contact 
op met Vrijwilligersbureau Bladel via 
info@vrijwilligersbureaubladel.nl of 06-2170 3692.

Vrijwilligerswerk iets voor jou?



17 9 september 2022Vervolgbijeenkomsten: Ontmoet nieuwe mensen 
op de events van Lofjoe!
Voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand
Liefde en vriendschap; iedereen heeft het nodig. Met 
een verstandelijke beperking of leerachterstand, is het 
maken van nieuwe vrienden of het vinden van een 
relatie niet altijd makkelijk. Kennis over sociale regels en 
vaardigheden zijn niet altijd vanzelfsprekend. 
Ondersteuning hierbij kan dan fijn zijn! 

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

Nieuwe datums
Vanwege succes worden er in het najaar nieuwe 
bijeenkomsten georganiseerd.
Op de volgende dagen hebben we deze gepland in 
Eersel. Informatie over de locatie volgt nog. 

•  Maandag 3 oktober ontmoetingsavond: ontmoet 
nieuwe mensen tijdens een ontmoetingsavond. 
Spannend? Dan helpen de mensen van Lofjoe daarbij!

•  Dinsdag 1 november: tijdens een thema-avond is er 
informatie over hoe contact te maken met anderen. 
Wat werkt wel en wat werkt niet? 

•  Woensdag 30 november: ontmoetingsavond (zie 
hierboven)

Meld je aan!
• 18 jaar of ouder?
• Op zoek naar vriendschap en/of een relatie?
•  En heb je een verstandelijke beperking of 

leerachterstand?
Meld je dan aan via www.reuseldemierden.nl/lofjoe! 

Beperkt aantal plekken
Let op: er zijn per avond een maximaal aantal plekken 
beschikbaar. We proberen ervoor te zorgen ervoor dat er 
ongeveer evenveel mannen als vrouwen aanwezig zijn 
en het zo in te delen dat er zoveel mensen gebruik van 
kunnen maken. Achter de schermen kijken wij wie er op 
welke avond ingedeeld wordt. Je ontvangt een e-mail 
waarin staat of je kan deelnemen. Je krijgt ook een 
e-mail als het niet gelukt is om je in te delen. Meld je 
aan en wie weet is deze avond het begin van een mooie 
vriendschap of relatie voor jou!

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 23 augustus 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Nadere regels individuele subsidiering 
muzikale en culturele vorming
1. Vastgesteld;
2. Gaan in per 5 september 2022;
3.  De ‘Nadere regels individuele subsidiering 

muzikale en culturele vorming 2021’ worden 
ingetrokken.

Pilot project duurzame pacht
1.  Ingestemd met het inzetten van in totaal vijf 

hectare gemeentelijke pachtgronden voor een 
periode van drie jaar;

2. De raad wordt geïnformeerd. 

Invulling garantiebanen
1.  De raad wordt voorgesteld de ambitie voor de 

realisatie van garantiebanen bij te stellen van 
5,25 garantiebanen in 2023 tot het minimale 
aantal volgens de quotumregeling per 2024, wat 
overeenkomt met circa 3,4 banen op basis van de 
beschikbare gegevens in 2022;

2.  De raad wordt voorgesteld de realisatie van 
garantiebanen bij organisatievraagstukken 
meenemen.

Beëindigen regeling ouderenvervoer Taxbus 
(niet zijnde Wmo-vervoer)
1.  De Beleidsregel Collectief Vraagafhankelijk 

Vervoer voor ouderen, versie 2009 wordt per 
1 april 2023 beëindigd. En daarmee: 

    •  vervalt de vervoerspas van pashouders per 
1 april 2023;

    •  pashouders worden actief gewezen op de 
mogelijkheid een melding te doen bij het 
zorgloket om in aanmerking te komen voor een 
Wmo-vervoerspas;

    •  pashouders worden erop gewezen dat zij zich 
hierbij kunnen laten ondersteunen door één 
van de (vrijwillige of professionele) 
onafhankelijke clientondersteuners.

2.  Alle pashouders van het ouderenvervoer worden 
middels een brief hierover geïnformeerd en de 
zéér actieve reizigers worden daarnaast op 
verzoek van de adviesraad sociaal domein 
telefonisch geïnformeerd.

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant
De raad wordt geïnformeerd.

Vervangingsregeling secretaris, 
afdelingshoofden, teamcoördinatoren en 
behandelend ambtenaren
Wordt vastgesteld conform het concept-besluit.

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
•       Molenstraat 2, tijdelijk plaatsen van 

bouwmaterialen. Datum besluit: 26-8-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Bleijenhoek 79, intern verbouwen van een 

tankshop en het wijzigen van de gevels;
•       Da Costalaan 2, plaatsen van een nieuwe 

overkapping.

Hapert
•       Kerkstraat 76, verbouwen van een café tot 8 

appartementen.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat ongenummerd, 

plaatsen van een tijdelijke stacaravan.
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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

REGIO - Al staat de beek op dit moment 
kurkdroog, toch krijgt de Kleine Beerze in 
de maand september de volle aandacht. 
Op 17 september is er een koffieochtend op 
Baest met het thema ‘Landschap als on-
derlegger’ en op 25 september een feeste-
lijke ontdekkingstocht langs de beek.

De beek schreeuwt momenteel om water. Ie-
dereen kan zien dat er iets aan de hand is met 
ons buitengebied. Boeren gaan gebukt onder 
de aanhoudende droogte, bomen zuchten en 
kraken vanwege gebrek aan water en onze 
geliefde zon neemt de gedaante aan van 
een meedogenloze gesel. De gloednieuwe 
bedding van de Kleine Beerze heeft de vorm 
aangenomen van een zanderig lint, hevig be-
groeid met Canadese fijnstraal. Niet wat we 
ons hadden voorgesteld van de langbespro-
ken herinrichting van de beek!

We hebben het Brabantse landschap inge-
richt voor bewoning, transport en voedsel-
productie. Daarbij zijn we een beetje voorbij-
gegaan aan het systeem van het landschap 
zelf. Inmiddels weten we met initiatieven aan 
bij het landschap?’ 

Kom je koffie drinken?
Op zaterdag 17 september, om 10.00 uur, zijn 
Monique en Ria met belangstellenden voor 
dit thema uitgenodigd op de koffie in de Eike-
hoef op landgoed Baest in Oostelbeers. We 
gaan ons samen verdiepen in de geschiede-
nis van het hedendaagse landschap van de 
Kempen. Welke structuren herkennen we in 
ons eigen buitengebied en wat is de beteke-
nis daarvan? We maken een rondje over het 
landgoed met de rentmeester en de beheer-
der. Doe je mee? Wel even via email aanmel-
den levedekleinebeerze@gmail.com 

In een driedelige cyclus hopen we samen 
kennis op te doen over de opbouw van ons 
buitengebied om nieuwe initiatieven in har-
monie met de omgeving te kunnen brengen. 
Wat willen we waar en in welke vorm? De an-
dere data zijn 11 oktober en 22 november.

Op 25 september zijn Monique en Ria ook 
aanwezig op ‘De Dag van de Kleine Beerze’ 
van Waterschap De Dommel. Zij komen dan 
met verschillende initiatieven. Het boek ‘Leve 
De Kleine Beerze!’ met veel lokale achtergron-
den is dan bij hen te koop. Voel je welkom!

De Kleine Beerze in de spotlights!

De droge bedding van de Kleine Beerze (foto: Ria Bernards)

Hulp in Nood 
deelt prijzen uit!

BLADEL - Het was een goed jaar voor Hulp in Nood op Bladel kermis. We zijn blij dat 
we zoveel mensen hebben mogen begroeten, die ons goede doel ondersteunen. Het 
rad draaide vaak en hard, de prijzen vlogen eruit. Met de opbrengst kunnen we ko-
mend jaar weer veel mensen een opkikkertje geven en een hart onder de riem steken. 

Namens Hulp in Nood hartelijk dank aan iedereen die ons op welke manier dan ook on-
dersteund heeft. Dan nog de hoofdprijs: een fiets. Twee stuks zelfs. De hele kermis lang 
konden er lotjes voor gekocht worden en op dinsdag was de trekking. And the winner 
is...: serie 4 lotnummer 44 en serie 5 lotnummer 50. Van harte gefeliciteerd en veel mooie 
kilometers gewenst op de nieuwe fietsen. Graag tot volgend jaar!

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

Wil je hier meer over weten en over hoe je 
je 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 je aan!
De lezing is gratis en toegankelijk voor alle 
inwoners uit de Kempen. De lezing vindt 
plaats in de bibliotheek in Eersel van 19.30 tot 
20.30 uur. In verband met het aantal beschik-

bare plaatsen, is vooraf aanmelden nodig. 
Aanmelden kan via www.kempenbranie.nl/
lezingslaap. 

De lezing komt voort uit #Kempenbranie. Wel-
bevinden van jongeren is een van de speerpun-
ten om ervoor te zorgen dat jongeren gezond 
en kansrijk opgroeien. Uit de laatste meting 
kwam naar voren dat het krijgen van voldoen-
de slaap een aandachtspunt is voor jongeren. 
Ook het gebruik van slaapmiddelen bleek erg 
hoog. Op basis van deze onderzoeksresultaten 
vinden we het belangrijk om breed aandacht te 
besteden aan het thema slapen.

Lezing ‘Slapen als een oermens’
Donderdag 22 september, 19.30 uur



19 9 september 2022

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

&
 iedere 
week

op de mat!

Blader
Online 
door de 
krant

Lokale 
informatie

PDF van de week

PDF archief

11 januari 2017

H
E

T 
N

IE
U

W
S

 V
A

N
 D

IC
H

TB
IJ

Door Renate Pijnenburg
HAPERT - Het wordt een druk jaar bij Den Tref in Hapert. Het gemeenschapshuis bestaat namelijk 50 jaar en dat wordt gedurende het jaar op meerdere ma-nieren gevierd; niet met een statige re-ceptie maar met feestelijke activiteiten voor alle gebruikers en inwoners van de gemeente. De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 22 januari met een spannend en gezellig darttoernooi.

Thuis
Vijftig jaar is Den Tref voor veel inwoners van Hapert een tweede thuis, waar weke-lijks ontspanning gezocht wordt bij één van 

de vele verenigingen die er hun activiteiten organiseren. Peter Schellekens is de be-heerder: “We kennen onze gasten veelal bij naam omdat ze al zo lang naar Den Tref komen. Om te repeteren, te ontspannen, te vergaderen of te luisteren naar één van de vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de activiteiten voor ons jubileum.”

Darts
Op 22 januari staat er een groots darttoer-nooi op de planning. De foyer van Den Tref wordt omgebouwd tot dartcentrum en de kreet ‘One-hundred-and-eieieieieieieiei-eghty’ zal frequent door het gebouw schal-len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

natuurlijk.” Het is mogelijk om tot op het laatste moment in te schrijven maar vol=-vol. Wie op voorhand inschrijft is zeker van deelname en kan alvast gaan oefenen voor de hoofdprijzen. Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@dentref.nl. Dat het toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 

Hoofdstraat 65  • Hoogeloon • T. 0497 681 751www.fl ekkappers.com

Want moeilijk haar bestaat niet

lees verder op pagina 3
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Jubileumjaar voor
Den Tref in Hapert Al 50 jaar een vaste waarde voor veel gebruikers en verenigingen
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De aftrap van het feestjaar is op 22 januari met een darttoernooi voor iedereen. Doe ook mee!
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vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de 

len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 
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Goed om te weten!

KEMPENLAND

REUSEL - Binnenkort verschijnt weer het 
nieuwste nummer van de Schééper, het 
kwartaalblad van de Heemkunde Werk-
groep Reusel. In deze nieuwe uitgave na-
tuurlijk  weer diverse interessante heem-
kundige verhalen. Daarbij staan veel oude 
foto’s afgebeeld, zodat het niet alleen een 
interessant lees -, maar ook weer een mooi 
kijkblad is geworden. 

Om de kosten te drukken zijn we nog steeds 
op zoek naar nieuwe abonnees. Voor € 14,- 
(buiten Reusel exclusief verzendkosten) ont-
vangt u het blad 4 keer per jaar. Op die ma-
nier blijft u op de hoogte van de geschiedenis 
van Reusel. Misschien vindt u het leuk om 
een abonnement als cadeautje te geven aan 
ouders, grootouders of vrienden. Aanmelden 
kan per e-mail: adminscheeper@heemkun-
dereusel.nl of telefonisch 06-51689020 (Bep 
Dierckx tussen 18.00 en 20.00 uur).

Als echte Reuselnaar laat Thijs van der Zan-
den deze keer de 81-jarige Henk van de Put 
aan het woord. Samen met zijn vrouw Lies 
woont hij in de Kloostertuin. Henk is een fer-
vent muziekliefhebber. Al vele jaren maakt hij 
deel uit van het muzikale trio Anderszum, dat 
regelmatig tijdens evenementen een optre-
den verzorgt. Henk is ook een actief lid van 
de Heemkunde. Zo heeft hij in de afgelopen 
jaren alle bidprentjes gedigitaliseerd.
 
De gemeente Reusel-De Mierden bestaat 25 
jaar. Dit was voor ons aanleiding om eens uit 
te zoeken wie destijds in 1997 de eerstgebo-

rene van de nieuwe gemeente was om deze 
eens in het zonnetje te zetten. Het betreft 
de nu 25-jarige Romy van Deursen-Maas. In 
deze uitgave stelt zij zich voor en kunt u lezen 
hoe het haar in de afgelopen 25 jaar vergaan 
is.                                                                                 

Nederland was in de vorige eeuw een van 
de grootste leveranciers van missionarissen. 
Ook uit Reusel waren diverse paters, fraters 
en zusters in de missie werkzaam.  Die wer-
den in de tijd van het Rijke Roomse Leven 
door de bevolking op handen gedragen. Bij 
het vertrek naar de missie of tijdens een ver-
lof werden dikwijls acties op touw gezet om 
het missiewerk financieel te ondersteunen. 
Bernard Fleerakkers brengt alle Reuselse 
missionarissen in deze en de volgende uitga-
ve voor het voetlicht.                                                                                            

Jo Hendrikx heeft weer een mooi beeldver-
haal van een Reuselse familie samengesteld. 
Deze keer betreft het de familie van Gust 
Lavijsen en Nellie van Gisbergen uit Hooge 
Mierde. Ze wonen in de Bakkerstraat. Gust is 
de zoon van Toon Pap, die vroeger een zui-
velbedrijf en winkel runde op de hoek van de 
Molenberg en de Bakkerstraat.                                                                                                                

Onze dialectdeskundige Wim van Gompel 
gaat verder met zijn serie over Reuselse bis-
jes en speciaal over de vogeltjes in het Reu-
sels dialect. Veel ouderen zullen zich nog 
herinneren, dat vogels vroeger niet veilig 
waren voor de Reuselse jeugd. ‘Veugeltjes 
uithaolen’ of  ‘veugeltjes zuken’ was een ge-
liefde bezigheid, die gelukkig tot het verleden 
behoort. Veel woorden en uitdrukkingen, die 
met vogeltjes te maken hebben, komen we 
tegen in ons dialect.                                                                         

Met een kudde van ongeveer 250 rasechte 
Kempische heideschapen wil men in de ko-
mende jaren de heidevelden gaan ‘beheren’ 
in Reusel en wijde omgeving. Nanny ’t Hart 
had in de Grote Cirkel een ontmoeting met 
schaapherders Tim van Delft en Emiel van 
Dooremalen. Hans Loonen legt uit dat deze 
oude vorm van heide- en landschapsbe-
heer vroeger heel belangrijk was. Belangrijk 
voor het houden van schapen was de mest, 
want zonder dat was het immers onmogelijk 
om voedsel te winnen op de schrale zand-
gronden. Ook wordt aandacht besteed aan 
de laatste Reuselse schaapherders die met 
hun kuddes door de heidevelden trokken.                
Tenslotte herdenken we één van onze zeer 
gewaardeerde leden Martien Heesters, die 
ons onlangs ontvallen is.

Weet u trouwens dat de heemkamer in het 
gemeentehuis (naast de bibliotheek) elke 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open 
is voor iedereen. Ook u bent dan van harte 
welkom voor vragen en inlichtingen of om  
zomaar een praatje te komen maken. De  
(gratis)  koffie staat voor u klaar en ook dan 
kunt u  zich aanmelden als abonnee van de 
Schééper.

De nieuwe Schééper is er weer

Romy van Deursen-Maas

Via de landelijke Bibliotheek kan iedereen 
in Nederland gratis ruim 40 online trainin-
gen rondom werk-gerelateerde vaardighe-
den volgen. Deze maand (tot 21 september) 
zijn er tijdelijk negen aanvullende modules 
toegevoegd. 

Je kunt nu ook aan de slag met De kracht 
van mindfulness, Digitale fotografie, Frans 
in twee weken, Jouw WHY, jouw natuurlijke 
kracht, Oefenen met Spaans, Spaans in twee 
weken, Sport en voeding, Vitaal en energiek 
leven: de kracht van reflectie en Yoga voor 
beginners.

Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl/zomer-
trainingen2022 voor alle online trainingen en 
vraag je toegang aan. Je hoeft geen lid te zijn 
van de Bibliotheek om deze gratis cursussen 
te kunnen volgen.

Gratis online 
trainingen

REGIO - Op 1 september is bestuurder Ma-
rion van Zoom vertrokken bij de stichting 
Zorg in Oktober. Zij heeft ervoor gekozen 
op zoek te gaan naar een nieuwe uitda-
ging. Bestuurder Jessica Vogel zal haar 
taken binnen Oktober gaan overnemen.
 
Marion van Zoom: “Ik heb besloten in goed 
overleg afscheid te nemen van deze mooie 
organisatie. Samen met mijn collega bestuur-
der Jessica Vogel hebben we een goede en 
duidelijke strategie neergezet voor de ko-
mende jaren voor Oktober. De organisatie is 
nu in een nieuwe fase gekomen en daarmee 
is voor mij een moment gekomen voor een 
volgende stap.”
 
De Raad van Toezicht dankt Marion voor 
haar inzet bij Oktober. Voorzitter Raad van 
Toezicht Antoinette Knoet-Michels: “In een 
voor de ouderenzorg zeer moeilijke corona- 
periode heeft Marion veel voor de organi-
satie betekend en ze zal als geaccrediteerd 
zorgbestuurder zeker succesvol haar weg 
vinden.”

Marion van 
Zoom neemt 
afscheid 
van Zorg in 
Oktober
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KOM BOCHT

ZANDBAK

STICHTING

VESSEM

GEORGANISEERD DOOR:

CHECK ONZE WEBSITE
WWW.MTBSTREETRACEVESSEM.NL

STREETRACE KIDS

FUNKLASSE

WEDSTRIJDKLASSE

ZONDAG 25 SEPTEMBER

STREET
RACE
VESSEM

TRAILER(S)

17 september 17 september 17 september 202220222022 Café/Zaal De Donk 

“Zwets & Klets”

Tickets online in de verkoop via de link;
https://eventix.shop/2fsqemcn

Andy Andy Marcelissen Rob van Elst

Tickets online in de verkoop via de link;

Boy Jansen
Tickets online in de verkoop via de link;Tickets online in de verkoop via de link;

John van Bree

Rob van ElstMarcelissenMarcelissenMarcelissen Dirk Kouwenberg

Zondag 18 september 2022
Sportpark den Hoek Reusel

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

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

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

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

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

Opening 
atletiek-

baan 
AVR’69

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

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

    Wandeltocht 5-10km
Athletic Champs
 Atletiek Clinics

Officiële opening

5KM loop
Live muziek van Nitro

Informatiestands

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

v.a. 12:30u

v.a. 13:30u

14:00u 

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

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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!

������������
���������������

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

KOFFERBAKVERKOOP 
LAGE MIERDE
Locatie: gildeterrein Dorpsakker, 
Broekkant 13, Lage Mierde. 
Tijd: 09.30-14.0 uur. 
Org.: Gilde Sint Ambrosius. Gratis entree.

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

VOGELBEURS DUIZEL
Locatie: de Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00.
U kunt vogels kopen en te koop aanbieden.
Meerder handelaren aanwezig.
Ook zijn er vogelbenodigdheden!  

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
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.

ZONDAG 25 SEPTEMBER

GARAGESALE 
BV ROND DE VIJFTAK
Tijd: 10.00-14.00 uur. Straten die meedoen:
Wilhelminalaan, Willem van Oranjelaan, 
Margrietlaan, Pr. Hendriklaan, Irenelaan, 
Emmaplein, Emmastraat, Christinelaan, 
Pr. Bernhardstraat, Burg. Goossensstraat, 
Oranje Nassaulaan, Julianalaan, Hofstad, 
Deken Boexstraat, Pius X straat en deel van 
Dr. Zijlmanstraat. 

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

EventsEvents
theatertheater

vrijdag 14 oktober

AFSLAG EINDHOVEN
Naar de overkant van de Nacht
(toneel)
In een lange, met alcohol doordrenkte 
nacht, probeert de 40-jarige stratenma-
ker Ralf zijn leven op de rails te krijgen, of 
juist te laten ontsporen.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 17,00

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

EVENEMENT 
VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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De vakantie is nu dan toch echt ten einde en 
het 'gewone leven' start weer op. Nog even 
genieten van de nazomer en met dit snelle 
camping gerecht denk ik dan weer terug aan
de vele fijne vakanties van de afgelopen jaren. 

Maar ook in het weekend of gewoon door de 
week is dit een dankbaar en snel gerecht.
Succes allemaal!

I Love to Cook
met  Ivanka

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

Over de rooie Kip

Ingrediënten
• 350 gram kipfilet
• 800 gram tomatenstukjes - blik
• 200 ml. tomatenketchup
• 2-3 tl. pittige rode pesto
• 250 gram pasta - penne
• Parmezaanse kaas
• Bosje basilicum blaadjes

Voor 4 personen                           voorbereiding ≈ 10 min                               klaar in 25 min

Bereiding
Snijd de kipfilet in stukjes en kook de pasta volgens de verpakking gaar. Bak de kipstukjes aan 
in wat olie, voeg de blikjes tomaatstukjes, de ketchup en de pesto toe en laat gaar sudderen. 
Snijd de helft van het bosje basilicum in reepjes en voeg toe aan de saus. Serveer met de kaas 
en de rest van de gesneden basilicumblaadjes. Eet er een groene salade bij met een yoghurt-
dressing.

VERMAAK

40E BOERENMERT OP ZONDAG 18 SEPTEMBER 

Eddy van de Woude gaat woensdag 14 september tussen  
12.00 en 13.00 uur in gesprek met onze ‘Gasten van de Week’, 
Frans van Gisbergen commissielid en Henry van Gerwen voor-
zitter van de Boerenmert. 

De 40ste Boerenmert heeft een mijlpaal bereikt! Hapert gaat weer voor één dag terug 
naar grootmoeders tijd. Van 10.00 tot 17.00 uur is sfeer en gezelligheid troef in het centrum. 
Alles is uit de kast gehaald om jong en oud terug te brengen naar die tijd. Met natuurlijk als 
hoogtepunt de historische optocht! 

Kortom: de Boerenmert is na twee jaar terug en hoé! 

Herhaling van de ‘Gast van de Week’ is op zaterdagmorgen 17 september tussen 09.00 
en 12.00 uur bij Ties van der Stas. Luister ook deze aflevering van Gast van de week bij 
Ron Fitters op Roslo Radio, donderdag 15 september tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Kijk voor alle info op boerenmert.nl

Frans van Gisbergen (l) - commissielid Boerenmert, 
Eddy van de Woude (m) - Kempen FM en Henry van Gerwen (r) - voorzitter Boerenmert 

Foto: Geert-Jan Timmermans, www.timmermansoog.com 

97.2 FM - 105.7 FM - 106.1 FM - Kabel 94.4 FM

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

EERSEL - Open Monumentendag vindt dit 
jaar plaats op zondag 11 september. De 
boomgaard van Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden in Eersel is deze dag het decor 
van een uniek optreden van Muziekvereni-
ging De Goede Hoop. Om 14.30 uur pre-
senteren zij hun nieuwe programma, in het 
teken van Ballroom muziek.

Deze dag is de laatste dag dat je de tentoon-
stelling ‘Op eenzame hoogte’ kunt bezoeken. 
Deze expo vertelt het verhaal achter 5 een-
zame torens in de Kempen. Aan deze expo is 
een fietsroute gekoppeld die je brengt langs 

de torens. Deze is gratis te verkrijgen bij het 
museum en Visit Eersel.

Ook zijn de beelden van Nelly Fredriksz te 
bewonderen. Haar creaties, met als basis 
‘Paverpol’, staan te pronken in de Kruidentuin.

Tijdens deze dag is het museum geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en is te vinden aan de 
Kapelweg 2 in Eersel. 

De entree is deze dag gratis. De vrijwilligers 
van de kookclub zorgen deze dag voor lekker 
eten.

Open Monumentendag 
bij het Kempenmuseum
Met optreden van 
muziekvereniging De Goede Hoop

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 deskundigen 
opgestelde boekenlijsten van de landelijke 
leescluborganisatie Senia. Meer informatie:

www.senia.nl

Leesclub literatuur in Eersel 
zoekt nieuwe leden
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MA - VRIJ  09:30-18:00

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

ZONDAG 25 SEPTEMBER MODESHOW OP DE MARKT OPEN 12:00 - 17:00

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

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

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 rondsnuffelen 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

ER OP UIT

REUSEL - Op maandag 12 september vind 
voor de 4e keer het Kermiskoning en Ker-
miskoningin schieten plaats bij St. Joris-
gilde Reusel. Er wordt onder deskundige 
begeleiding van onze eigen schutters ge-
schoten met de kruisboog op ons terrein 
aan het Gildepad. Aanvang is om 11.00 uur.

Na afloop is er voor de winnaars een beker 
beschikbaar en kunnen de koning en de ko-
ningin zich een jaar lang Kermiskoning en 
Kermiskoningin van het St. Jorisgilde Reu-
sel noemen. Deelname en toegang is gratis.
Laatste keer hadden zich in totaal 57 deelne-

mers aangemeld om deel te nemen aan deze 
wedstrijd. Er deden 9 vrouwen en 48 mannen 
mee. Moniek Verhagen won bij de vrouwen 
en Twan Lavrijsen bij de mannen. Moniek en 
Twan zullen hun titel zeker verdedigen..

Vraag aan familie en bekenden of ze mee wil-
len doen aan deze happening. Iedereen die 
geen actief schutter is bij een gilde mag mee-
doen en heeft kans om Kermiskoning of Ker-
miskoningin te worden van het St. Jorisgilde 
Reusel. Uiteraard eindigt deze happening met 
heel veel Brabantse gezelligheid voor jong en 
oud, zoals dat een gilde betaamt.

Kermiskoning en Kermiskoningin 
schieten St. Jorisgilde Reusel

EERSEL - Deze zondag organiseert atle-
tiekvereniging DES de MCB Direct Parel-
run en Sterrenstrand Kidsrun met start en 
finish op de Markt in Eersel. We zijn trots 
op ons deelnemersveld met naast enkele 
toplopers die het parcoursrecord zouden 
kunnen verbreken. 

Bij de mannen zullen Luuk Verbaandert uit 
Veldhoven en Pepijn van Westerlo uit Valkens-
waard concurreren met de Belgische deelne-
mers Bart Borghs uit Geel en Rik Thijs uit Retie. 
Deze toppers zullen bijna 19 km per uur lopen. 
Bij de vrouwen doet voormalig Nederlands 5 
km kampioene Jamie van Lieshout uit Eersel 
mee. De vrouwen lopen ruim 16 km per uur. 

Altijd al aan de start willen staan met deze 
toppers? Inschrijven kan nog op de dag zelf 
in het Rythovius College van Eersel, waar ook 

gelegenheid is om te douchen en om te kle-
den. De startnummers kunnen ook op deze 
locatie opgehaald worden. Vanuit het Rytho-
vius is het nog ongeveer 500 meter lopen tot 
de start op de Markt, gelieve daar rekening 
mee te houden. Wij danken het Rythovius 
College alvast voor de gastvrijheid. 

De MCB Direct Parelrun start om 11.00 uur 
op de Markt in Eersel. Naast de 5, 10 en 15 
km loop is er nog een Kidsrun. Deze start om 
10.00 uur met afstanden van 650 meter tot 
2 km. Ook hiervoor kan nog op de dag zelf 
ingeschreven worden. De allerjongste deel-
nemers aan de Funrun van 650 meter maken 
kans op een mooie prijs uit de loterij en de 
1 en 2 km deelnemers maken kans op een 
mooie beker. Meer informatie is te vinden op 

www.parelrun.nl

Toplopers aan start van de 
5e editie MCB Direct Parelrun

LAGE MIERDE - Kom zondag 11 septem-
ber van 09.30 tot 14.00 uur snuffelen bij 
de spetterende kofferbakverkoop in Lage 
Mierde.

Na het grote succes van andere jaren, waar 
we veel positieve reacties gehad hebben van 
verkopers en kopers, houdt Gilde Sint Am-
brosius uit Lage Mierde weer een kofferbak-
verkoop. Deze  zal plaatsvinden op het prach-

tige gildeterrein Dorpsakker aan Broekkant 
13 in Lage Mierde. 

Er hebben zich alweer vele verkopers aange-
meld en hopen wij ook vele verzamelaars en 
snuffelaars te mogen ontvangen die met hart 
en ziel op zoek gaan naar weer interessante 
koopjes. 

De entree is gratis. Tot dan!

Kofferbakverkoop in Lage Mierde
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 9

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#1

6 5 4 5 8
2 4 3 5 4

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

8 3 7 7
4 5 4 9

1 4
5 7 9 6 1

8 3
4 8 2 7

3 2 6 3
7 6 8

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

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

6 8 8 7 9

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 36

Your program
s need m

ore com
m

ents.

3 2 5 1
7 2

5 6 8
8 7 9

7 3 4
8 4 6

4 3
9 6 8 7

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Kleuren 
 

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

 
 

A - Geen blauwtje lopen (4,2,5,4)
B - Gezonde groenten (6,5)
C - Komt vaak nadat je op zwart zaad hebt gezeten (4,5)
D - Vertoont geen kuddegedrag (3,6,6)
E - Muzikaal verwant aan Shocking Blue en 
  Simply Red (4,6)
F - Geen schilderij van Piet Mondriaan (3,5,4)
G - Met het schaamrood op de kaken toegeven (5,8)
H - Kledingstuk voor iemand met leiderskwaliteiten (2,4,4)
I - Heb je als je op zwart zaad zit (4,5,4)
J - Niet heel gekleurd 8,3)

K - Deel van een kleurrijke stad (5,5)
L - Variant op die schöne blaue Donau en de 
  Gele Rivier (6,6)
M - Is vervelend als je ‘m liever zwart drinkt (2,6,2,5)
N - Hierin zijn de senioren onder de criminelen 
  ondergebracht (2,5,6)
O - Verwant aan de witte haai en de roodbaars (2,6,4)
P - Typisch kleurtje voor een heethoofd (8)
Q - Na een avond borrelen sta je 
  er gekleurd op (11)
R - Kleurrijk (9)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Kelly Ansems
      uit Hoogeloon

met de oplossing: ‘Schooltelevisie’

Kelly heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

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

Cryptofilippine
Kleuren

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 36

"Love consists in this, that tw
o solitudes protect and touch and greet each other."
-- Rainer M

aria Rilke

4 1 8 6 7
5 2 3
8 3 5

4 3
7 6 9

1 7
3 2 8

5 9 1
6 1 9 3 4

Ill
us

ie

1001 nacht1001 nacht

Geloof (niet) alles dat je ziet in deze optische illusie. Is het gezichtsbedrog? Wanneer je je 
ogen rondom onderstaand beeld beweegt zullen de punten/rondjes gaan ‘fonkelen’. Wan-
neer je naar één van de spookachtige punten/rondjes blijft staren zal deze verdwijnen.
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REUSEL - Stichting Jeugdbelangen Reusel 
organiseert wederom een statiegeld/leeg-
goedactie en wel op zaterdag 17 septem-
ber. De opbrengsten hiervan komen volle-
dig ten goede aan de bouw van het ‘eigen’ 
gebouw met sanitaire voorziening op  
Evenemententerrein De Wilgenspot. 

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in 
vervulling, de bouw is reeds in volle gang. 
Tijd dus om weer eens de nodige financiën 
bij elkaar te verzamelen. Deze actie organi-

seert Stichting Jeugdbelangen Reusel in sa-
menwerking met Jumbo Reusel. Op zaterdag 
17 september gaat SJB Reusel tussen 09.00 
en 14.00 uur van deur-tot-deur om de statie-
geldflessen en -kratten op te halen. Dit kan 
jou veel werk besparen, zo net na de kermis, 
en SJB Reusel is er erg blij mee. Typisch een 
win-winsituatie!

Dus heb jij leeggoed (lege statiegeldflessen, 
lege statiegeldkratten of wat dan ook waar 
maar statiegeld op zit) staan en draag je SJB 
Reusel een warm hart toe? Spaar dit dan op 
en zorg dat het op zaterdag 17 september 
om 09.00 uur aan de straat staat. SJB Reusel 
komt het maar al te graag ophalen en écht al 
vanaf 09.00 uur! Hiermee draag jij een stuk 
bij aan de realisatie van onze droom en het 
voortbestaan van de jaarlijkse vakantieweken 
in Reusel.

Wederom is er dit jaar een inzamelpunt waar 
jij leeggoed naartoe kunt brengen tussen 
09.00 en 14.00 uur, te weten Evenementen-
terrein De Wilgenspot. Als klap op de vuurpijl 
geeft SJB Reusel een gratis bezoek van Sin-
terklaas compleet met Pieten weg aan dat 
gezin, bedrijf of die instantie welke het mees-
te leeggoed doneert!

Mocht SJB Reusel om wat voor reden dan 
ook uw huisje voorbijrijden op zaterdag 17 
september en wilt u alsnog uw leeggoed do-
neren, stuur dan een mailtje naar haroldba-
ijens@live.nl of bel op nummer 06-46047128 
en SJB Reusel komt het leeggoed alsnog bij u 
ophalen. Indien je een grote partij wilt done-
ren is het ook handig om dit vooraf even door 
te mailen of bellen. Bij voorbaat dank!

Teurlings
de Mulder

Noteer in uw agenda 17 sept. tussen 12.00-17.00

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

Gegarandeerd

GratisGratis fotofoto
17 september

12.00-17.00 uur

zwart-wit
10 x 15 cm

van uw hond, kat of 
samen met uw kind

Speciale aanbieding! vraag de fotograaf!
Gegarandeerd een gratis foto per huishouden!

zwart-wit

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

KEMPENLAND

SJB Reusel organiseert 
statiegeldactie ten bate 
van ‘eigen’ gebouw

DIESSEN - Zoek je een leuke activiteit? 
Kom pompoenen plukken! Ieder weekend 
in september van 10.00 tot 17.00 uur ben je 
welkom aan de Goorweg 4 in Diessen.

Hoewel het weer het nog niet helemaal aan-
geeft, is het toch waar: de herfst is weer be-
gonnen. En bij herfst horen pompoenen. Aan 
de Goorweg 4 in Baarschot, Diessen, liggen 
op het veld allerlei soorten, maten en kleu-
ren pompoenen. Jij krijgt de kans om deze te 
komen plukken!

U bent van harte welkom om de mooiste 
keuze te komen maken. Dus doe stevige 
schoenen of laarzen aan en kom zoeken naar 
de allermooiste pompoenen. Wandel door 
ons pompoenenveld, kijk rond, geniet en pluk 
je eigen pompoenen. Deze mag je mee naar 
huis nemen en ze een mooi plekje geven, 
zodat je de gehele herfst kunt genieten van je 
kleurrijke, zelf geoogste pompoenen.

Er zijn pompoenen voor de sier, eetbare pom-
poenen (alles zonder bestrijdingsmiddelen 
geteeld, dus met schil te verwerken) en ook 
Halloween pompoenen. Je kunt zelf kiezen 
wat en hoeveel je plukt. De entree is vrij. Je 
betaalt alleen voor pompoenen die je plukt 
(geen pin).

Wordt Natuurboer!
Heb je hart voor de natuur en wil je zelf ook 
wel eens de handen uit de mouwen steken 
voor de teelt van gezonde groenten en/of 
fruit? Dan bieden wij jou de mooie gelegen-
heid om Natuurboer te worden. Je mag dan 

zelf, met begeleiding, bij onze Natuurboerde-
rij aan de slag om uw eigen groenten te telen 
of de bessenstuiken of fruitboom mee te on-
derhouden, waarvan jij dan later letterlijk zelf 
de vruchten van plukt! Uitleg over het worden 
van Natuurboer wordt eveneens op de Pom-
poen Plukdagen gegeven. Je bent van harte 
welkom.

Wij zien jullie graag op onze Pompoen Pluk-
dagen komend weekend van 10.00 tot 17.00 
uur. Wil je wel komen en lukt dat aanstaand 
weekend niet, dan ben je ook van harte wel-
kom op één van de andere weekenden in 
september, eveneens van 10.00 tot 17.00 uur.

Ieder weekend in september: 
Pompoen Plukdagen
Wordt Natuurboer!
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Zorg jij voor een schoon
thuis en een goed gesprek?

Als hulp b� het huishouden zorg je niet alleen voor een schoon 
thuis. Je bent met jouw levenservaring ook een f�ne gesprekspartner 
voor jouw cliënten. Kom werken als hulp b� het huishouden b� 
Oktober en ontdek hoe j� van betekenis kunt z�n.

Interesse of meer informatie?

hulpb�hethuishouden@zorginoktober.nl

088 – 245 77 95 

Vraag naar Annie, Helma of Ingrid. Zij helpen je graag verder!

werkenb�oktober.nl

VERMAAK

BERGEIJK - Op zoek naar een creatieve 
en ontspannende hobby? Of juist naar 
iets leuks voor in huis? Op 17 en 18 sep-
tember vinden de open dagen plaats van 
Keramiekstudio ’t Bruukske in Bergeijk. 
Een greep uit 700 verschillende beelden 
worden op een creatieve en ruime manier 
opgesteld. 

De volledige collectie is te breed om op te 
noemen maar bestaat onder andere uit ver-
schillende soorten dieren, kransen, kabou-
ters, indianen, moderne beelden en nog veel 
meer. Speciale aandacht gaat dit jaar weer 
naar de grote kerstcollectie. Deze beelden 
zijn leuk voor jezelf, maar ook zeker gewel-
dige cadeautje! De beelden worden door de 

keramiekstudio zelf gegoten en gebakken. 
Deze worden daarna geheel naar wens voor 
je beschilderd. Wie deze beelden liever zelf 
beschildert kan cursussen en workshops vol-
gen bij Keramiekstudio ’t Bruukske. Tijdens 
deze lessen krijg je verschillende schilder-
technieken aangeleerd. Een creatieve en ont-
spannende avond gegarandeerd!

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 17 
september van 14.00 tot 19.00 uur en op zon-
dag 18 september van 10.30 tot 16.30 uur in 
het atelier aan de Kleine Broekstraat 58 in 
Bergeijk. Let op, het atelier is bereikbaar via 
de industrieweg. Je mag hier ook parkeren. 
Voor meer informatie kun je bellen naar Jac-
queline Intven, tel. 06-50203139.

Open dagen bij Keramiek-
studio ’t Bruukske

HOOGE MIERDE - Op zondag 18 sep-
tember, om 14.00 uur, pakt Straattheater 
Hooge Mierde uit met 6 internationale top 
acts. Vier oer-Hollandse sketches gaan het 
opnemen tegen twee komische Vlaamse 
acts. 

Theorud uit Antwerpen en Theaterke Straf 
Poejer uit Weelde komen ook in Hooge Mier-
de het publiek vermaken. Het belooft zeker 
een super gezellige en gevarieerde middag te 
worden. Kom op tijd voor een goede plek. Tot 
ziens op zondag 18 september!

Zondag 
18 september 
Straattheater 
Hooge Mierde

Spellenmiddag 
Jong Nederland 

Reusel
REUSEL - Jong Nederland Reusel be-
staat 75 jaar, daarom is er op zaterdag 
1 oktober, van 13.00 tot 17.00 uur, een 
spellenmiddag georganiseerd voor 
kinderen en ouders uit Reusel-De 
Mierden en omgeving. 

Deze zal plaatsvinden op de Wilgen-
spot in Reusel. Iedereen is welkom om 
gezellig te komen kijken of wat te 
drinken op ons terras met live band 
The Manatees. Hopelijk tot dan!

Nieuwe skylines

Markt 4
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Vacatures 
in de regio!

Ben jij al een vakman?
Of ben jij bereid om het vak te leren?

Dan ben jij degene die wij zoeken!
* 

▪ Wil jij ook 4 weken zomervakantie?
▪ Wil jij ook 23 ATV dagen per jaar?
▪ Wil jij 4 of 5 dagen werken?
▪ Wil jij ook een goed salaris, prima 

arbeidsvoorwaarden en een uitstekend 
pensioenfonds?

Schroom je niet en meld je bij ons.
Dat mag via de mail maar een belletje of 
gewoon eens binnen wandelen mag 
natuurlijk ook.

Mogen wij jou verwelkomen?
Bij interesse neem contact op met 
Marly Lommers 
personeel@tristarkeukens.nl

VACATURE
MEDEWERKER 

HOUTBEWERKING

Wil jij lekker met je handen werken in een 
omgeving waar het in de winter lekker warm 
is en in de zomer heerlijk koel, dan ben je bij 
ons aan het goede adres!

Tristar maakt luxe designkeukens op maat. 
Op deze afdeling maken we de massieve 
eiken keukendeuren en alle andere specials 
voor in de keuken zoals schouwen, 
kolommen en nog veel meer interieurbouw. 

Om dat te kunnen doen hebben we de 
meest moderne machines en 
gereedschappen voorhanden.

Solliciteer op www.vdal.nl/vacatures
of bel naar de winkel via: 024 6423273

Sniederslaan 32-A, BladelSniederslaan 32-A, BladelSniederslaan 32-A, Bladel

VERKOPERS
GEZOCHT! 

20-25 uur
Ben of ken jij 

de persoon die 
we zoeken?

Machinefabriek 

HUBA

Machinefabriek HUBA
uw specialist in multi-task machining.

TEL.: 0(031)40-253 24 69

WWW.HUBA.NL
Machinefabriek 

HUBA

Machinefabriek HUBA
uw specialist in multi-task machining.

TEL.: 0(031)40-253 24 69

WWW.HUBA.NL

Machinefabriek 

HUBA

Machinefabriek HUBA
uw specialist in multi-task machining.

TEL.: 0(031)40-253 24 69

WWW.HUBA.NL

Machinefabriek 

HUBA

Machinefabriek HUBA
uw specialist in multi-task machining.

TEL.: 0(031)40-253 24 69

WWW.HUBA.NLMachinefabriek 

HUBA

Machinefabriek HUBA
uw specialist in multi-task machining.

TEL.: 0(031)40-253 24 69

WWW.HUBA.NL

Bij interesse neem contact op met:
Franklin Hurkmans 040-2532469
info@huba.nl

Huba metaalbewerking is per direct op zoek naar een 

CNC DRAAIER
Heb je ervaring met Mazatrol besturing of ben je een 
ervaren draaier, neem dan contact met ons op.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat ga je doen?
Als huishoudelijk medewerker ben je, samen met 
de assistent begeleiders, verantwoordelijk voor een 
schone en prettige leefomgeving van onze cliënten.
Op Dorpsplein wonen MVB/ LVB cliënten in de 
leeftijd van 31 – 62 jaar. We zoeken hier een flexibel 
persoon die thuis is in de alledaagse taken zoals 
wassen, koken etc.

Wat breng je mee?
Je bent een echte doener en weet van 
aanpakken! Je werkt gemiddeld één weekend 
in de maand en een vaste dag in de week. Je 
hebt affiniteit met de doelgroep en kan omgaan 
met hectiek. Voor de functie van huishoudelijk 
medewerker vragen wij binnen Amarant tenminste 
een afgeronde vmbo opleiding. Ervaring in een 
soortgelijke functie is een pre.

Meer informatie of solliciteren?
Bel, WhatsApp of mail dan naar Michelle de 
Rover, recruiter bij Amarant via 06 - 510 491 55 of 
michelle.de.rover@amarant.nl o.v.v. ‘huishoudelijk 
medewerker Dorpsplein Lage Mierde’.

Wij zijn op zoek naar 

een huishoudelijk 

medewerker voor het 

Dorpsplein in Lage 

Mierde

Kom jij 
ons team

versterken?

jouw leven, 
jouw mogelijkheden

Solliciteer nu via 
www.werkenbijamarant.nl

De vacature vind je
onder referentienummer
V-222381

Waar werk 
gelukkig maakt
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUSEL - Na jaren van 
voorbereiding en uitstel 
van de aanleg, is de nieu-
we kunststofbaan van 
AVR’69 sinds dit voorjaar 
eindelijk in gebruik. We 
willen dit op zondag 18 
september vieren met een 

feestelijke opening, sportief programma 
en muzikale gezelligheid. Een dag voor 
leden, hun familie en vrienden, alle inwo-
ners van Reusel-De Mierden, en iedereen 
die verder geïnteresseerd is.

Onze prachtige baan van dichtbij bekijken? 
Altijd al eens willen speerwerpen of hoogs-
pringen? Benieuwd wat AVR’69 nog meer te 
bieden heeft naast de klassieke atletiekon-
derdelen? Wil je zoon of dochter kennisma-
ken met de atletieksport? Of wil je nu einde-
lijk eens zien waar je buurman zo enthousiast 
over is elke week? Trommel je familie, buren, 
vrienden en kennissen op en kom een kijkje 
nemen bij onze baan waar wij trots op zijn. 
Geniet van de muziek en een drankje, of beter 
nog: trek je sportkleding aan en neem deel 
aan een aantal clinics. Uiteraard laagdrem-
pelig en voor iedereen geschikt. We willen 
deze dag iedereen, jong en oud, kennis laten 
maken met de atletieksport én alle andere 
sportieve mogelijkheden die onze baan te 
bieden heeft. Want een veelzijdige vereni-
ging, dat is waar AVR’69 voor staat.

Wandeling van 5 en 10 km
We hebben een wandeling van ongeveer 5 en 
10 km uitgezet. Je kunt individueel of met een 
groepje wandelen. De 5 km is rolstoelvrien-
delijk en ook geschikt voor blinden en slecht-
zienden. De starttijd is om 09.00 uur vanaf het 
clubgebouw van AVR´69. Na de wandeling, 
rond 11.00 uur, staat er een lekkere brunch 
voor jullie klaar. Je kunt je opgeven voor deze 
activiteit door te mailen naar bestuur.avr69@
gmail.com. Geef daarbij aan met hoeveel per-
sonen je komt. 

Programma voor kinderen van basisschool
Een eerste kennismaking met atletiek be-

gint bij de Athletics Champs. In 5 rondes van 
25 minuten krijgen de kinderen de clinics 
hurkhoog, vortexwerpen, stoten, hordelopen 
en meters maken. Een officiële meerkamp 
waarbij de kinderen worden voorbereid op 
de klassieke atletiekonderdelen. Meld je om 
12.30 uur aan bij het clubgebouw van AVR’69.  
Voorinschrijving is niet nodig. Om 13.00 uur 
start het programma en zal doorgaan tot 
16.00 uur. Deelname is gratis, inclusief ranja, 
iets lekkers en een herinnering.

Officiële opening
Om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats. 
Hierbij zal ook o.a. Olympische meerkamp  
atlete Nadine Broersen aanwezig zijn.

Programma voor 13 tot en met 99 jaar
In de vorm van meerdere clinics en demon-
straties van elk 30 minuten maak je kennis 
met de atletieksport én de andere baanmo-
gelijkheden die AVR’69 te bieden heeft. Laag-
drempelig en leuk! De volgende clinics staan 
vanaf 13.00 uur op het programma: hoogs-
pringen, mountainbiken, hink-stap-sprong, 
bootcamp, sprint, skeeleren, speerwerpen en 
polsstokhoogspringen. Er is tevens een de-
monstratie para-atletiek verzorgd door Amy 
Siemons, Nederlandse wheeler, gespeciali-
seerd op de 100 en 200 meter. Ze heeft onder 
andere 2 zilveren medailles gewonnen op de 
Paralympische spelen. 

Bekijk het programma en sluit je op tijd aan bij 
de clinics die jij interessant vindt. Alleen kijken 
en genieten van het volle programma wat zich 
op de baan afspeelt kan natuurlijk ook! Geniet 
ondertussen van de muziek van de band Nitro, 
onder het genot van een hapje en drankje. Tot 
slot is er om 16.00 uur een 5 km loop over de 
atletiekbaan, Finse piste en crossbaantje. Re-
creatief, gewoon omdat het leuk is. De loop 
bestaat uit drie rondes, dus loop individueel of 
stafettevorm met je kinderen, partner of vrien-
den. Deelname is bij alles (behalve bij de wan-
deling) gratis en voorinschrijving is niet nodig. 
Het volledige programma vind je terug op 

www.avr69.nl

Zondag 18 september opening 
nieuwe atletiekbaan AVR’69

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 je contact opnemen via e-mail: m.castelijns977@kpnmail.nl.

De eerste week 
van september 
2022 starten we 
met de aanleg 
van het lang ge-
koesterde toe-
gankelijke om-

metje (rolstoelpad) rondom het Groot Meer 
in Wintelre. Daarnaast leggen we ook tussen 
de parkeerplaats van sportpark De Meren en 
de Bosschuur een rolstoelpad aan. 

We hopen eind september, begin oktober 
hiermee klaar te zijn. Dit is een beetje af-
hankelijk van de weersomstandigheden. Het 
(wandel)gebied rondom het Groot Meer is 
tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk 
voor het publiek. 

Het toegankelijke ommetje komt op de plek 
te liggen waar nu nog een zandpad ligt rond-
om het Groot Meer. Dit zandpad krijgt een 
nieuwe toplaag van een natuurlijk materiaal 
dat zichzelf bindt zodat er een stevige onder-
grond ontstaat waar rolstoelgebruikers mak-
kelijk overheen kunnen rijden. Op sommige 

stukken komt er daarnaast nog een houten 
heining langs het pad om te voorkomen we de 
oevers niet teveel betreden. Bij het bestaan-
de verhoogde uitzichtpunt leggen we een 
hellingbaan aan zodat ook rolstoelgebruikers 
naar boven kunnen om van het mooie uitzicht 
te genieten. Het uitzichtplateau krijgt dan me-
teen een opknapbeurt. Bovendien plaatsen 
we nog een mooie rolstoelvriendelijke pick-
nickset vlakbij dit uitzichtpunt. Als we dan 
toch in het gebied bezig zijn dan nemen we 
meteen de aansluiting tussen het Klein Meer 
en het Groot Meer weer even onder handen. 
We verwijderen een gedeelte van het riet en 
de wilgen omdat deze de doorstroming tussen 
de twee meren verstoren. Daarnaast groeit er 
op de bodem van  het Groot Meer een klein 
stuk met Watercrassula. Deze vijverplant woe-
kert enorm en is schadelijk voor de natuur. 
Vandaar dat we deze meteen weghalen. Tot 
slot gaan we de knuppelbrug nog repareren 
tussen het Groot- en Klein Meer en krijgt deze 
brug een leuning. We hopen het natuurgebied 
zo voor meer mensen toegankelijk te maken, 
zodat we met elkaar kunnen genieten van 
deze prachtige natuur.

Aanleg toegankelijk ommetje rondom 
het Groot Meer van start
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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
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TUINTAFEL SANTIAGO
180 CM
589,-            
                      

  199,-OP = OP

100 BANKSTELLEN met
kortingen oplopend tot -60%

SLECHTS 1X PER JAAR MAKEN WIJ PLAATS VOOR DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE! MIS DEZE KANS NIET!

SLECHTS 3 DAGEN ! 

45.000 STUKS MEUBELEN

                      

100 BANKSTELLEN metSLECHTS 3 DAGEN ! 

800 STOELEN 

VANAF 19,-
 STOELEN 

19,-VANAF 19,-19,-

800 SALONTAFELS 

& KLEINMEUBELEN

VANAF 19,-
800 SALONTAFELS 

& KLEINMEUBELEN

VANAF 19,-

Afgebeelde m
eubelen zijn slechts voorbeelden. 

*Bij aankoop vanaf €650,- 

Offic
iële start:

zaterdag 10 september

KORTINGEN ENKEL GELDIG IN ONZE WINKEL, ONLINE BESTELLEN IS NIET MOGELIJK ! HET MOOISTE IS NATUURLIJK ALS EERSTE WEG, DUS WEES ER SNEL BIJ !

450 TAFELS 
VANAF 99,-
450 TAFELS 
VANAF 99,-

45.000 STUKS MEUBELEN

250 KASTEN met

kortingen oplopend tot -80%
kortingen

150 DRESSOIRS met

kortingen
oplopend

tot -60%

200 TV-KASTEN met

kortingen oplopend tot -70%

*Bij aankoop vanaf €650,- 
*Bij aankoop vanaf €650,- 
*Bij aankoop vanaf €650,- 

Luxe Sfeerlantaarn set van 3

Bovenop deze lage prijzen!

GR ATIS*

*Bij aankoop vanaf €650,- 

OP = OP OP = OP
TUINSTOEL MARCIA

99,-            
             

  29,-per stuk

LIGBED ZANZIBAR
INCL. HOOFDKUSSEN

199,-          
                     

59,-

  UNIEK IN BELGIË EN NEDERLAND, SLECHTS 3 DAGEN!

  EENMALIGE MASSALE 
STOCKVERKOOP

v a n b u i t e n -  e n b i n n e n m e u b e l e n

250 diningsets in hoogwaardig 
wicker met kortingen oplopend tot -70%

400 originele oude gerecycleerde 
teaktafels met kortingen oplopend tot -60%

350 modulesets in hoogwaardig 
wicker met kortingen oplopend tot -60%

PACO: 6000M2 MEGASTORE | EUROPALAAN 39 | 3900 PELT (BELGIË)

ZATERDAG  

10
SEPTEMBER

9-18u

ZONDAG  

11
SEPTEMBER

10-18u

MAANDAG  

12
SEPTEMBER

10-18u
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Hometrainer, i.z.g.st. T.e.a.b. Tel. 0497-387656.

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

CONVERSATIE FRANS
Dinsdagmiddag van 14.00-15.30 uur.
In onze enthousiaste groep is plaats voor 2-4 
pers. Enige kennis van de Franse taal vereist. Uw 
angst om de Franse taal te spreken, wordt snel 
overwonnen bij deze ervaren docente.
Tel. 06-12427269.

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

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

Eikenhouten schommelstoel, € 10,-.
Tel. 06-51070962.

Robuuste 26 inch jongensfiets, 3 versnellingen, 
terugtraprem en handrem voor. Evt. foto's 
aanwezig. Tel. 06-82735268.

Houten schragen, 75x62, 4 stuks. Stalen 
schragen, 110x90, 6 stuks. Stalen ladder, 290x40, 
dubbel uitschuifbaar. T.e.a.b. Tel. 0497-384600.

Oma/transportfiets, 28 inch, met verlichting en 
slot, pas nagekeken, 1x Batavus, 1x Gazelle.
Tel. 06-45558565.

Kinderzitje, weinig gebruikt, z.g.a.n. € 50,-.
Tel. 0497-643588.

Zware, massieve, antieke eiken dekenkist, 
i.z.g.st. € 30,-. Tel. 0497-388467 / 06-23233247.

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: 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: 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.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 3 uur per 
week in Bladel. Bel of app: 06-23002966.

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.

GEVONDEN: Sleutel met blauw stoffen 
sleutelhanger, tekst waterkampioen, op 
Burgemeester van Houdtplein in Bladel. 
Tel. 06-41167971.

GEVONDEN: Kettingslot met 5 sleutels, nabij 
Jumbo Bladel op grasveld. Wie de sleutels kan 
beschrijven kan bellen naar 06-57505061.

VERLOREN: Groene regenjas in Reusel.
Tel. 06-15497408.

VERLOREN: Zonnebril op sterkte in zwarte 
hoes met rits op 9 augustus in Bladel. 
Tel. 06-16195475.

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

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

GRATIS

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?
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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

VERMAAK

EERSEL - Het laatste weekend van sep-
tember wordt gedenkwaardig, dan is na 
een afwezigheid van vier jaar opnieuw ker-
mis op de Bokshaai. De organisatie heeft 
allesbehalve stilgezeten want na de suc-
cesvolle versies van 2016 en 2018 hebben 
ze nieuwe attracties aangekocht en ge-
restaureerd en een programma in elkaar 
gesleuteld voor jong en oud met uiteraard 
een kermis, een stijldansavond, een feest-
avond, een wielertocht op zondagmorgen 
naar Postel en bij terugkomst staat een op-
treden van JW Roy op de planning. 

Carlo van Mierlo is een van de initiatiefnemers 
van de kermis: “Na de ruilverkaveling in 1966 
waren Bergeijk, Weebosch en Eersel door 
verharde wegen met elkaar verbonden. Om 
dat te vieren werd toen een kermis gehouden 
op de Boksheide omdat dat precies daar-
tussen ligt en dus voor iedereen bereikbaar 
was. De kermis is maar één keer gehouden, 
totdat we vijftig jaar later het initiatief namen 
om dat te herhalen. Het moest wel een ker-
mis worden met dezelfde nostalgische sfeer 
als in 1966 en we hadden ons voorgenomen 
om iedere twee jaar de kermis te houden. Ie-
dereen uit de buurt was enthousiast, dus het 
was geen enkel probleem om vrijwilligers te 
vinden die wilden meehelpen.”

“De kermis van 2020 kon door corona niet 
doorgaan, maar we hebben niet stilgezeten. 
Als het kermisvirus je te pakken heeft dan 
ben je steeds op zoek naar nieuwe ouder-
wetse attracties waarmee je de kermis kunt 
uitbreiden. In Duitsland hebben we lucht-
schommels gevonden. In een oude pipowa-
gen van een voormalige kermisexploitant 

lagen de schuitjes opgestapeld. Die hebben 
we nu allemaal gerestaureerd”, verteld Carlo.

JW Roy
Carlo: “Maar er moest ook een programma 
voor de feestavond in elkaar gezet worden, 
Hans Mollen ken ik van Music on Payday en 
hij is een fietsmaat van JW Roy. Hij vroeg of 
een optreden van JW Roy iets was voor de 
feestavond. Ja, natuurlijk is dat wat maar dat 
kunnen wij niet betalen. Het toeval hielp een 
handje, want JW Roy had juist een nieuwe CD 
uitgebracht met de titel ‘Kouwe Kermis’. Hij 
zou die presenteren in De Muzenval maar dat 
ging vanwege corona niet door. Wat later werd 
de CD in het Knegselse gemeenschapshuis 
De Leenhoef gepresenteerd en toen hebben 
wij het decor verzorgd met spullen van onze 
kermis. Dat was heel goed geslaagd en toen 
we vroegen of hij tijdens onze kermis wilde 
optreden was dat helemaal geen probleem. 
Hij stelde zelfs voor om op zondag, voordat 
het optreden begint, met een groep naar 
Postel te fietsen en een trappistje te drinken. 
Natuurlijk wel op ouderwetse fietsen.”

Stijldansen
“We waren ook op zoek naar een activiteit 
voor de ouderen onder ons. We bedach-
ten dat het vroeger heel normaal was om te 
leren stijldansen. Iedereen die rond de jaren 
’70 is opgegroeid heeft stijldansen geleerd, 
dat hoorde min of meer bij je opvoeding. We 
besloten om met de organisatie op dansles 
te gaan want een stijldansavond organiseren 
zonder dat je zelf mee kunt doen dat zou niet 
kunnen. We zijn bij dansschool Hellendoorn 
op les gegaan en we hebben geoefend bij 
Heidelicht en de Kaasboerin. De dansschool-

assistenten Jos en Joke bleken uit Eersel te 
komen en zij hebben speciaal voor Bokshaai 
kermis een dans gemaakt die zij zullen de-
monstreren. Op de dansavond zelf verzorgt 
DJ Heidelicht de muziek, uiteraard met vinyl 
platen”, aldus Carlo.

Programma
-  De nostalgische Bokshaai kermis begint op 

vrijdagavond 23 september met een stijl-
dansavond met medewerking van harmonie 

de Goede Hoop en DJ’s Colin en Heidelicht. 
De toegang is gratis. 

-  Zaterdag 24 september is het kermis met 
optredens van Cue! Theater en Borderhouse 
Neighbours met feestavond in de tent. 

-  Zondag 25 september begint om 08.30 
uur met een wielertoertocht naar Postel, 
waarvoor men zich kan aanmelden bij 
H.Mollen@Ziggo.nl. Bij terugkomst treedt 
JW Roy op. 

Bokshaai kermis wordt weer ouderwets gezellig
Met JW Roy, wielertocht, stijldansen en feestavond

Al maanden word er door de vele vrijwilligers gewerkt aan het restaureren van de ouderwetse attracties voor 
Bokshaai kermis.
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
In oktober gaan we op pelgrimstocht naar 
Keulen. Wist u dat de bouw van de Dom 
begon op 15 augustus 1248? Maar in de 15e 
eeuw kwam het stil te liggen wegens geld-
gebrek. En na de Franse revolutie werd de 
kathedraal zelfs bezet. Het reliekschrijn met 
de Driekoningen was elders in veiligheid ge-
bracht. Dankzij Napoleon werd de Dom als-
nog teruggegeven en ingewijd (net als onze 
St.Jan). De Driekoningen keerden terug en de 
Dom werd in 1880 definitief afgebouwd op 
basis van de originele ontwerpen. Een roerige 
geschiedenis dus. De volgende keer iets over 
de kerk in Keulen waar St. Severinus rust, de 
patroon van de nieuwe kapel in Hapert.

Pastoor Schilder

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 
                 (m.m.v. gemengd koor)

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

Maandag 12 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
- Voor een bijzondere intentie en 
  uit dankbaarheid

H. Johannes Chrysostomus
Dinsdag 13 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Kruisverheffi  ng
Woensdag 14 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Hapert, Kapel, Eucharistieviering

Onze Lieve Vrouwe 
van Smarten
Donderdag 15 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

HH. Cornelius en Cyprianus
Vrijdag 16 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
15.30 uur: vormselles

Vooravond
Zaterdag 17 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 

25e Zondag door het Jaar
Zondag 18 september
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Hapert, Kapel

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 17 en 18 september)

Bladel zaterdag:
- Overleden ouders Wouters-van Limpt
- Uit dankbaarheid en om een veilige reis
- René en Judith Huybregts 
  (nms. Nelly en de kinderen)

Bladel zondag:
- Overleden familie Groenen-Joosten
- Ouders Bert en Paula Coppens-Esser 
  en kinderen Jan, Anny, Pierre en Willie

Casteren:
- Uit dankbaarheid vanwege 60-jarig huwelijk  
  Piet en Jo van Loenhout
- Piet van de Ven

Hapert:
- Uit dankbaarheid voor onze 
  nieuwe kapel

Hoogeloon:
- Janus Smolders (vw. sterfdag)
- Jan Michiels

Overleden
Jos Dijkmans, 92 jaar

Mededeling:
-  Woensdag 14 september is het Feest van 

Kruisverheff ing. Dan is er voor de eerste 
keer een gebedsmoment, om 19.00 uur, in 
de nieuwe Severinuskapel in Hapert. Als de 
kapel klaar is, wordt het een Eucharistievie-
ring, anders een Vesperviering.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

24e Zondag door het Jaar
Zaterdag 10 september
Geen heilige mis i.v.m. Reusel kermis

Zondag 11 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Lena Bleijs-van Hoof
- Cato Bruininx-van Limpt
- Toos Lavrijsen-van Ham
- Piet Pluijms en overleden familie Pluijms 
  en overleden familie Wouters
- Ad Hesselmans
- Hein van de Hamsvoort
- Martien Maas (vw. verjaardag) 
  en voor Joseph Cuijpers
- Kees Lavrijsen en Rien van Helvoirt
Na de heilige mis is er weer gelegenheid 
om koff ie/thee te drinken in de pastorie.

Maandag 12 september
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 13 september
19.00 uur: geen Eucharistieviering 
i.v.m. Reusel kermis

Feest: Kruisverheffi  ng
Woensdag 14 september
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 15 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 16 september
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  Op de tweede zondag van de maand is er 

na de Heilige mis gelegenheid om koff ie/
thee te drinken in de pastorie.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-
selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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.)

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid,
de vele kaarten en bloemen, die wij hebben mogen ontvangen 

na het overlijden van ons moeder, schoonmoeder en oma

Anneke Meulemans-Gijsbers 
Wij zijn dankbaar dat zij 94 jaar mocht worden.

Speciale dank voor de huisartsen Yvonne Robben en Inge v.d. Bosche,
Team Zuidzorg, Fysiotherapeuten Herman v. Bruggenum en Lisa v.d. Borne,

Annemarieke en Ine van Uitvaartzorg Van den Berk & Loonen.

Uw medeleven heeft ons goed gedaan.

 Fons
Marjosé en Hans, Eline, Lisanne en Dirk

Jos
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Moeders gaan, maar sterven niet 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun, kaarten, 
bloemen en ander blijken van medeleven, die wij hebben ontvangen 

na het overlijden van ons (schoon)moeder en oma

Sjaan Vromans-Sanders 

Speciale dank aan 
Buurtzorg Bladel en Floriaan, afdeling Eikenlaan.  

Kinderen en kleinkinderen

KNEGSEL - Hekwerk is een jonge en en-
thousiast blaaskapel en viert dit jaar haar 
5-jarig jubileum. Wie jarig is geeft een 
feestje! Op zaterdag 24 september organi-
seert Hekwerk daarom een feestavond in 
De Leenhoef in  Knegsel om het 1e lustrum 
te vieren.

Tijdens de feestavond is er een grootse Bier-
cantus onder leiding van feestband Brachhus. 
De feestavond start om 20.15 uur. 

Aanmelden voor de Biercantus kan via een 
mail naar Blaaskapelhekwerk@gmail.com met 

de groepsnaam en het aantal personen. Er zijn 
maar beperkte plaatsen, dus wees op tijd!

Ook zonder deelname aan de cantus bent 
u van harte welkom om met ons te feesten 
onder het genot van de live muziek van Brac-
chus. Deelname aan de cantus en entree zijn 
beide geheel gratis. Meld je op tijd aan voor 
de Biercantus, want vol = vol.

Op de hoogte blijven van het evenement? 
Volg @BlaaskapelHekwerk op Instagram of 
Facebook. Tot 24 september in de Leenhoef 
in Knegsel!

Jubileum Blaaskapel Hekwerk

Foto: A. Janssen

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

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: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre 
  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
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden 
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre 
 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
 09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
 13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre 
  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
  09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
  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 nu zullen al onze activiteiten in het Senioren Steunpunt d’Ouwe Pastorie in de MFA Hart 
van Hapert plaatsvinden. Senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken

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

AGENDA 
MAANDAG 12 

T/M 
VRIJDAG 16 

SEPTEMBER
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Kom jij ook bij het gezelligste familiebedrijf van Hoogeloon?  
We hebben vacatures en stageplaatsen in de schaverij, 

expeditie, zagerij en bij de technische dienst.

Meer weten? Mail naar vacatures@gooskens.nl. 
Of bel/app naar Marion Totté: 06-55 93 01 73. Tot snel!


