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Door Renate Matthijssen

VESSEM - Om wat meer variatie in de jaar-
lijkse evenementenkalender van Vessem 
aan te brengen, wordt op 25 september 
een Streetrace voor MTB’s georganiseerd. 
Ruud Verbaant, Rinke Romeijn en Walter 
de Laat vertellen over het hoe en waarom, 
waar en wanneer. Maar één ding is zeker: 
in Vessem wordt het gezellig op het laatste 
zondag van september.

Nieuw spektakel
“Vessem werd een beetje voorspelbaar”, 
lacht Ruud. “In de zin dat er elk jaar op het-
zelfde moment hetzelfde evenement werd 
georganiseerd. Wij, Rinke en ik, vonden het in 
ieder geval tijd voor een stukje vernieuwing 
en er mocht wel wat spektakel komen. We 
zijn zelf nogal van het sportieve, dus dat het 
iets met fietsen te maken ging hebben, was 
al snel besloten. Maar ja, wat dan?” Rinke 
neemt het woord over: “Het idee van een 
wielerwedstrijd was al snel besloten en dus 
zochten we aansluiting bij de KempenCup. 
We wisten niet dat het wegseizoen eind sep-
tember eigenlijk al afgesloten was en dat alle 
wedstrijden om die KempenCup al verreden 
waren op dat moment. Dat hoorden we bij de 
KNWU. Dus moest er iets anders verzonnen 
worden. Omdat we veel mountainbikers heb-
ben in Vessem, opperden we het idee om dan 
een wegwedstrijd met hindernissen uit te zet-
ten voor MTB’ers.” 

Samenwerking
Het idee was goed, de organisatie zocht ver-
sterking en vond die ook. Het comité werd 
uitgebreid tot zeven personen die allemaal 
een specifieke taak kregen. Ruud: “We wil-
den graag De Gouden Leeuw erbij betrekken. 
Midden in het centrum, horeca en genoeg 
ruimte; dat sprak ons aan. We wisten dat uit-
bater Teun ook altijd op zoek is naar leven in 
de brouwerij. Met hem zijn we om tafel gaan 
zitten om een datum te bepalen. Wij hadden 
het idee om het op de zondag van de kermis 
te organiseren, ook omdat dat zondagmid-
dag met de kermis altijd een wat stiller mo-
ment was tussen alle drukke dagen en avon-
den. Maar sinds corona is het juist één van 
de meest drukbezochte dagen, dus viel dat 
weekend af. Omdat hij toch een overkapping 
maakt voor de kermis, was het weekend er-
voor een prima optie voor de Streetrace.”

Wedstrijd
Walter legt uit hoe de race eruit gaat zien: 
“Er komen drie categorieën: jeugd, funklasse 
en licentiehouders. We hebben een parcours 
van 1,6 kilometer waar op een aantal plaatsen 
leuke ‘hindernissen’ ingebouwd zijn. Een hou-
ten kombocht, een zandbak, chicanes, wave 
sectie, een klimmetje over een trailer en der-
gelijke. Per categorie wordt een bepaalde tijd 
gereden en wie na het verloop van die tijd als 
eerste binnen is, wint. De competitie zal groot 
zijn en voor het publiek is er echt iets te be-
leven: er zal zwaar afgezien worden door de 
renners. Grote prijzen zijn er overigens niet te 

verdelen, het gaat echt puur om de sportieve 
prestatie en de lol. Het kermisterrein naast 
De Gouden Leeuw wordt ingericht als deel 
van het parcours, maar de renners gaan ook 
dwars door de binnentuin, het schoolplein en 
het evenemententerrein. Ik voorzie een groot 
spektakel.”

Gezelligheid
Iedereen met een mountainbike mag mee-
doen aan de Streetrace. “Deelname kost 
€ 7,- voor de funklasse en de licentiehouders; 

kinderen betalen niets. Een helm is verplicht 
maar voor kinderen die geen helm hebben en 
toch graag meedoen, hebben wij er een paar 
te leen”, aldus Rinke. Ruud vult aan: “We gaan 
geen entree vragen aan het publiek, we wil-
len graag dat er heel veel mensen naar ons 
dorp komen om de renners aan te moedigen 
en ook om een gezellige dag te beleven. Na 
afloop is er muziek van 

Walter: “Er komen drie categorieën: jeugd, funklasse en licentiehouders. We hebben een parcours van 1,6 kilometer waar 
op een aantal plaatsen leuke ‘hindernissen’ ingebouwd zijn. Een houten kombocht, een zandbak, chicanes, wave sectie, 
een klimmetje over een trailer en dergelijke. De competitie zal groot zijn en voor het publiek is er echt iets te beleven.”
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4 Onderhoud & reparaties 
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4  Occasioncentrum; 
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MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

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

BEZORGERS GEZOCHT 
Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  

1x per week PC55 bezorgen?

 Wij zoeken nog bezorgers (13-99 jaar) voor:

  • Vessem omgeving Putterstraat  
  • Vessem omgeving Groenewoud 

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

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
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op parcours vol 
hindernissen
Streetrace voor MTB: 
spektakel in dorpskern Vessem 
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========================
Van Hees Timmerbedrijf

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

INFORMATIEF

HAPERT - Post Hapert maakt zich op voor 
de landelijke finale van de vaardigheids-
wedstrijden in de hoofdklasse. Om 11.00 
uur vertrekt de wedstijdploeg met suppor-
ters in 2 brandweerbusjes en uiteraard de 
TS richting Enkhuizen. Een trip van ruim 
200 km enkele reis.

Collega brandweerposten hebben de afgelo-
pen tijd verschillende hoofdklassewaardige 
oefeningen uitgezet, zodat de wedstrijdploeg 
zich optimaal op de finale kon voorbereiden. 
Heel nuttig en goed om de onderlinge sa-
menwerking nog beter op elkaar af te kunnen 
stemmen. Dank aan de vele collega’s binnen 
en buiten de regio die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Terug naar de finaledag
Op deze dag strijden brandweerploegen 
uit verschillende regio’s om het felbegeer-
de landskampioenschap. Zo zijn er verte-
genwoordigers uit regio Gelderland-Zuid, 
Kennermerland, Rotterdam-Rijnmond, Bra-
bant-Noord en Brabant-ZuidOost. Post 
Hapert zal als laatste deelnemer spelen. 
De wedstrijd start met de melding: Brand 
Scheepvaart. Nu moet de ploeg aan de bak. 
Een scenario waar we als post niet veel erva-
ring mee hebben. We hebben uiteraard water 
in de omgeving, maar in ons uitrukgebied is 
niet echt (of eigenlijk echt geen) scheepvaart 
te benoemen. 

Het scenario
Wat is het scenario dat is bedacht? De twee-
mastklipper Bree Sant uit 1905 is 32 meter 
lang en 6 meter breed. Het schip kan plaats 
bieden aan 40 opvarenden, waarvan er 28 
kunnen slapen. Op zaterdag 10 september is 
het schip met aan boord een groep volwas-
senen en kinderen onderweg van Hoorn naar 
Enkhuizen. 

In de kombuis wordt gekookt. Op de kade 
staan een aantal mensen te kijken naar het 
scheepvaartverkeer. Ondertussen is op het 
schip sprake van een onopgemerkte gaslek- 
kage (toevoer gasflessen naar kookplaat), 
waardoor gas zich ophoopt. Een defecte 
thermische beveiliging bij de kookplaat zorgt 
er uiteindelijk voor dat er een gasexplosie 
plaatsvindt. Door de explosie is één opva-
rende op slag dood. Anderen benedendeks 
raken gewond en ingesloten door de brand 
die ontstaat. Ook op het dek raken een aan-
tal mensen gewond. Er raakt zelfs iemand 
bekneld onder een naar beneden gekomen 
giek. Daarnaast springen een aantal mensen 
met brandwonden op de kade en een drietal 
mensen overboord. Eén daarvan verdwijnt 
onder water. Door rookontwikkeling vanaf 
het schip raken mensen op de dijk naar Lely-
stad afgeleid. Eén bestuurder raakt op de ver-
keerde weghelft in de richting van Enkhuizen 
waardoor een bestuurder vanaf Enkhuizen 

moet uitwijken en het talud afrijdt. Dit betreft 
een busje met als lading een radioactieve 
bron.

De inzet
Het scenario is uiteraard niet bij de ploeg 
bekend. Zij moeten het doen met het beeld 
dat ze bij aankomst hebben en de informatie 
die ze verkrijgen door het uitvragen van ge-
tuigen en slachtoffers. Op die manier moet 
een beeld van het incident worden gevormd. 
Dit beeld moet dan leiden tot een uitgekiend 
inzetplan. Dit klinkt echter mooi in theorie. 
In een wedstrijd treft de ploeg bij aankomst 
een hoop roepende en gillende mensen aan.  
De ene net wat meer gewond dan de andere. 
Ze hebben echter allemaal 1 overeenkomst: 
ze willen als eerste geholpen worden. Het is 
dan zaak om het hoofd koel te houden en het 
incident te overzien. Vervolgens moeten de 
prioriteiten worden aangegeven en hulptroe-
pen worden ingezet. De klus is te groot om 
met 1 TS te kunnen klaren. 

Samenwerking
Ter plaatse komen een hoogwerker om de 
mensen uit het water te halen. Een tweede TS 

(de collega’s van IJsselland) komen ter plaat-
se om ondersteuning te verlenen. Ook een 
boot van de KNRM komt ter plaatse. Inmid-
dels is het incident met het busje gestabili-
seerd. Alle focus nu op het schip; de slachtof-
fers op het dek en de brand met slachtoffers 
benedendeks. De ‘klus’ wordt verdeeld onder 
de aanwezige eenheden. De slachtoffers op 
het dek worden 1 voor 1 gered. Tot slot wordt 
ook benedendeks de brand geblust en daar 
de slachtoffers gered. Een heel leuk scenario 
maar zeker ook een pittige klus. 

6e van Nederland in de hoofdklasse
Tijdens de prijsuitreiking blijkt dat we de 
klus als 6e beste geklaard hebben. Voor het 
eerst in de finale van de hoofdklasse en dan 
dit mooie resultaat. Uiteraard hadden we op 
meer gehoopt, maar het gebrek aan ervaring 
met betrekking tot scheepsbranden, speelde 
zeker mee. Desalniettemin een resultaat op 
trots op te zijn en dat zijn we ook!

Graag willen we iedereen bedanken voor de 
hulp en support die we op de route naar de 
finale en op de finaledag zelf, hebben mogen 
ervaren. Een oprechte dankjewel!

Brandweer Hapert behaalt verdienstelijke 
6e plaats tijdens landelijke finale hoofdklasse

BERGEIJK - Eerder dit jaar zijn de dijken en 
kades van de vijvers vrijgemaakt van be-
groeiing. Om het water in de vijvers weer 
te kunnen sturen zijn nieuwe stuwen en 
duikers nodig. In opdracht van Natuur-
monumenten gaat aannemer Van der Ven 
vanaf 19 september aan de slag met het 
herstelwerk. 

Visvijvercomplex De Pastoorsweijer maakt 
samen met o.a. De Liskes en de Brouwers-
weijer onderdeel uit van een eeuwenoud wa-
tersysteem met bijzondere natuurwaarden. 
De historie van de visvijvers gaat ver terug in 
de tijd. Maar de huidige stuwen en duikers, 
ook wel waterhuishoudkundige kunstwerken 
genoemd, zijn omstreeks 1950 aangelegd. 
Zowel de kades, dijken als kunstwerken zijn 
in slechte staat en toe aan een opknapbeurt.

De Pastoorsweijer bestaat uit 3 grote en di-
verse kleine visvijvers. De vijvers kunnen door 
een systeem van sloten en stuwtjes worden 
gevuld en afgelaten, dit is belangrijk voor de 
regulatie van het water. Vroeger van belang 
voor de viskweek, heden ten dage voor het 
beheer van het water. Zo wordt wateroverlast 
bestreden en droogte voorkomen. 

Behalve het herstellen en vervangen van 
kunstwerken wordt de doorstroming van de 
aan- en afvoerkanalen verbetert. Specialis-
tisch en nauwkeurig werk omdat de oude 
greppels en veenlagen van de vijvers niet 
aangetast mogen worden. Kades worden 
herstelt en de dijken op de juiste hoogte ge-
maakt, extra zandtransport is nodig om dit 
voor elkaar te krijgen.

Met het herstel van de visvijvers behouden 
we naast bijzondere cultuurhistorie, ook een 
belangrijk leefgebied voor (moeras)vogels en 
libellen. Een voedsel- en broedgebied voor 
vogels als woudaap en roerdomp maar ook 
voor soorten als de krakeend en de ijsvogel.
Om het vogelleven bij de vijvers te kunnen 
bewonderen komt er, na afronding van de 
werkzaamheden, een vogelkijkhut die uit-
zicht biedt over de vijvers. De dijken en vij-
vers blijven net als voorheen een rustgebied 
voor vogels en daarmee niet toegankelijk 
voor publiek. 

Het pad dat naar de vijvers loopt blijft toegan-
kelijk. Werkverkeer maakt ook gebruik van het 
pad. Daardoor kan enige overlast ontstaan door 
vervoersbewegingen. Naar verwachting en af-
hankelijk van de weersomstandigheden gaan 
de werkzaamheden enkele maanden duren.

Nieuwe stuwen 
en duikers voor 
de vijvers van de 
Pastoorsweijer

Woudaap
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DJ Martin V en DJ Tavento, op het terras van 
De Gouden Leeuw tijdens de ‘after-bike’. Ook 
dit is voor iedereen toegankelijk. De inschrij-
ving is in D’n Boogerd, waar bij slecht weer 
ook de mogelijkheid is om de fietsen af te spui-
ten. Tijdens het spektakel zal een deel van de 
Jan Smuldersstraat worden afgesloten.”

Missie
Voor de Streetrace is heel gericht naar spon-
soren gezocht. Rinke: “We hadden bedacht 
dat we niet meer sponsorgeld wilden ophalen 
dan we strikt nodig dachten te hebben. Van 
de gemeente kregen we een tegemoetko-
ming uit de ‘corona-pot’ en de Vessemse be-
drijven waren gul. We hoeven er niks aan over 
te houden, als we onze kosten maar kunnen 
betalen en die houden we zo laag mogelijk.” 
Walter vult aan: “Onze missie is om een mooi 
evenement voor de gehele gemeenschap te 
organiseren. Mocht over een aantal jaren blij-
ken dat we toch een beetje geld overhouden, 
dan willen we dat terug laten vloeien naar de 
gemeenschap. Dat is iets om de komende tijd 

over na te denken maar we weten zeker dat er 
genoeg doelen in Vessem zijn, die daarvoor 
in aanmerking komen. Eerst maar eens zien 
dat we van de Streetrace een succes maken.”

Inschrijving
De inschrijving is tot het laatste moment ge-
opend. Ruud: “We merken dat mensen sinds 
corona deelname aan een evenement vaak 
tot het laatst laten hangen. Dat is niet erg, al 
maakt dat het voor de organisatie soms wel 
spannend. We verwachten echter wel een 
goed bezet deelnemersveld. Het is een keer 
wat anders dan het standaard rondje door 
de bossen. En van een beetje competitie is 
de gemiddelde mountainbiker niet vies.” De 
Streetrace begint op 25 september om 12.00 
uur en zal afhankelijk van het aantal deelne-
mers - en dus manches - afsluiten met de 
licentiehouders om 16.00 uur. We verwachten 
veel plezier bij zowel de renners als de bezoe-
kers, dus als je niets te doen hebt: kom langs 
of doe mee!”

Voor inschrijving of meer info: 

www.mtbstreetracevessem.nl

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

19 SEPTEMBER 
T/M 1 OKTOBER

SESAM VOLKOREN 
BROOD

Fijn volkoren brood.
Op de vloer van de oven gebakken.

Met van boven lekkere sesamzaadjes   

Van € 3,30   Nu voor € 2,80
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

IN DE KEMPEN

REUSEL - Is uw 
dochter/zoon op 
zoek naar een (nieu-
we)  sport, denk 
dan eens  aan een  
jeugdlidmaatschap 
bij tennisvereniging 
De Kemphanen in 
Reusel.

Speciaal voor jeugdleden hebben wij een 
aanbieding waarbij  je het lidmaatschapsgeld  
terugkrijgt bij het volgen van een volledige  
cyclus van 12 tennislessen (groepjes van 4 
tot 8 personen onder leiding van onze tennis-
leraar Max van Dun). Verder worden er voor  
onze  jeugdleden  het  hele jaar door verschil-
lende activiteiten georganiseerd, zodat ieder-
een echt betrokken raakt bij de club en bij de 
andere jeugdleden.  

De tennisclub biedt de mogelijkheid tot het 
nemen van een gratis proefles. Hiervoor kan 
men een aanmelding doen op onze onder-
staande website-adres en via info@dekemp-
hanen.nl. De proeflessen vinden (voorlopig) 
op maandag plaats tussen 17.00 en 19.00 uur. 
U kunt verdere vragen op bovenstaand info-
adres  stellen of telefonisch contact opne-
men  met onze tennisleraar op 06-40455051 
of met het bestuurslid coördinator jeugd, tel. 
06-51348091 (Herman van Buggenum). Tot 
ziens  op ons tenniscomplex op sportpark 
Den Hoek in Reusel.

www.dekemphanen.nl

Nieuwe jeugdleden 
van harte welkom 
bij tennisclub 
De Kemphanen
in Reusel

De langste Catwalk van de Kempen vindt 
je op 25 september in Bladel Centrum!

BLADEL - Eindelijk kan het weer! Daarom organiseren de vele modewinkels van 
Bladel Centrum op zondag 25 september tussen 13.00 en 17.00 uur wederom een 
spetterende modeshow op de ruim 250 meter lange rode loper in de Sniederslaan.

18 verschillende ondernemers presenteren deze modezondag in 6 blokken hun nieuw-
ste najaarscollecties in de Sniederslaan. Clemens Bloem en Groen Stylisten zorgt voor 
de aankleding van de catwalk en een Dj zorgt voor de nodige muzikale ondersteuning. 
DeDe Dance is traditioneel weer aanwezig om in enkele pauzes spetterende dansdemon-
straties te verzorgen.

Bladel Centrum laat hierbij wederom zijn diversiteit zien op het gebied van mode. 
Natuurlijk zijn op deze zondag ook de overige winkels geopend en kun je tijdens en na het 
shoppen even bijkomen bij een van de vele horecagelegenheden in het centrum. Genoeg 
redenen dus om zondag 25 september alvast in de agenda te noteren! Tot dan in Bladel 
Centrum.

DUIZEL - Een aantal enthousiaste Dui-
zelnaren hebben in samenwerking met 
Dorpshuis de Smis het plan opgevat om 
‘winterse’ zondagmiddagen een stuk leu-
ker te maken in Duizel. 

Wanneer de dagen korter worden en de tem-
peratuur daalt, organiseren we muziekmid-
dagen in De Smis, Smitseind 33a. Onder het 
genot van een hapje en een drankje en goed 
gezelschap samen kijken en luisteren naar 
een band. 

Onze eerste editie van het Duysels Muziek 
Café zal plaatsvinden op zondag 16 oktober. 

Om 16.00 uur gaan we beginnen en rond de 
klok van 19.30 uur ronden we het weer af. 
Uitslapen en op tijd naar huis gegarandeerd, 
perfect voor de zondag!

Onze eerste middag wordt er opgetreden 
door The Last Straw. Zij spelen meerstemmi-
ge akoestische covers met wortels in ameri-
cana, country en een vleugje blue grass. 

De volgende edities van het Duysels Muziek 
Café zijn ook al ingepland en zullen plaatsvin-
den op 15 januari en 26 maart. Zet ze vast in je 
agenda, want het wordt natuurlijk keigezellig. 
Tot ziens in De Smis in Duizel!

Duysels Muziek Café in De Smis
Met een optreden van The Last Straw

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 deelnemende straten 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 een deel van Dr. Zijlmanstraat.

Van harte welkom!
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Hoe hoog 
leg jij 
de lat?

“Mijn kind wil alles perfect doen en doet veel langer over haar huiswerk dan nodig is.”  
“Onze zoon is zo bang om iets fout te doen, dat hij bijna niet aan iets nieuws durft te  
  beginnen.”

Met dit soort verhalen komen ouders regelmatig bij mij in de praktijk. Ouders maken zich,  
terecht, zorgen om de prestatiedrang en de faalangst van hun kind en willen heel graag weten 
hoe ze hem of haar het beste kunnen helpen. Wat ik dan graag wil weten is hoe ouders zelf 
omgaan met presteren. Ik stel, met andere woorden, de vraag: “Hoe hoog leg jij zelf de lat?”

Ouders hebben niet altijd in de gaten dat een kind (voor een deel) hun gedrag spiegelt. Als ik 
dan doorvraag komen ouders vaak tot de conclusie dat ze zelf bijvoorbeeld de perfecte werk-
nemer willen zijn op hun werk. Of dat ze steeds de inschrijving voor die leuke studie blijven 
uitstellen, omdat ze niet zeker weten of ze het wel kunnen.

Ook in de opvoeding ligt de lat vaak hoog. Ouders voelen zich enorm verantwoordelijk voor het 
wel en wee van hun kind en doen er vaak heel veel voor om te proberen te voorkomen dat het 
‘misgaat’. En dan zijn er vaak nog heel veel kleinere dingen die in het dagelijks leven terugko-
men, zoals snel gaan opruimen als er bezoek komt, omdat iemand anders toch niet mag zien 
dat het huis niet altijd netjes opgeruimd is.

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind leert om zelf de lat wat minder hoog te leggen en zich 
wat zekerder van zichzelf te voelen. Zodat het zelfvertrouwen kan groeien en je kind lekkerder 
in zijn vel zit. Minstens zo belangrijk is de manier waarop jij, als ouder, gaat leren anders om te 
gaan met jouw hoge lat. Als je wilt dat je kind de ruimte krijgt om te groeien zul je ook zelf voor 
die ruimte moeten zorgen door bewust aan de slag te gaan met de dingen die jouw kind met 
zijn gedrag spiegelt.

In deze weken na de zomervakantie is het een mooi moment om hier extra bij stil te staan.  
Als je het fijn vindt om dit samen te doen dan hoor ik dat graag!

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

Openingstijden
Ma t/m Wo 13.00 - 17.00 uur
Do  t/m Vr  09.00 - 17.00 uur
Za  09.00 - 16.00 uur

Winterviolen & vaste planten

www.vandommelenbloemen.nl

Nieuwe leden 
gezocht voor 

kleine 
schilderclub

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

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

Kom anders gerust een keer vrijblijvend 
kijken. Tot ziens!

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Mastbos 10 | 5531 MX Bladel
Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl

keukens • interieurs
parketvloeren

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

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

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

Om je eigen sap te kunnen laten persen heb 

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

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

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

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

info@natuurtuin.org

De Sappers komen naar Natuurtuin ’t Loo 
tijdens het Oogstfeest
Zondag 25 september
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

+ 8 kipvleugels met saus 
+ 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  WEEKENDHULP

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/bladel of bel 0497 72 92 42 voor 
een persoonlijk gesprek.

Marloes Verdonschot van DELA

Door Renate Matthijssen

CASTEREN - Koningsschieten bij Gilde 
Sint Willibrordus in Casteren. Huh, komt 
Willem Alexander langs, gaat die heel hard 
over een veld rennen en mogen gildebroe-
ders dan op hem schieten? Nee, natuurlijk 
niet. Gildebroeders proberen een houten 
vogel van een schutsboom te schieten en 
wie het laatste stukje raakt, is koning voor 
drie jaar. Dit jaar is het extra spannend 
want de huidige koning kan keizer worden.

Geschiedenis
Het gilde in Casteren werd in 1797 opgericht 
maar niet bekend is of er direct een start ge-
maakt werd met het Koningsschieten. Jeroen 
Liebregts: “We hebben er geen documentatie 
over kunnen vinden. Kan best zijn dat niet alles 
bewaard is gebleven. De eerste aantekeningen 
dateren uit 1881 toen Johannes Swaans als Ko-
ning werd gekroond. In 1885 werd Godefrie-
dus van Gompel voor het eerst Koning en hij 
mocht zichzelf vanaf 1893 keizer noemen. Voor 
het leven want als er bij leven van de keizer 
een nieuwe keizer wordt benoemd, dan moet 
hij wachten tot de regerend keizer sterft. Dat 
is nog niet aan de orde geweest want Gode-
friedus van Gompel is tot nu toe de enige kei-
zer die ons gilde gekend heeft. Noud Teurlings 
was er in 1982 dichtbij maar zijn broer Toon 
ging er met de winst vandoor. En je kunt alleen 
keizer worden als je voor de derde keer achter 
elkaar het laatste stukje van de vogel schiet. 
Zit er één periode tussen, helaas, dan begint 
de telling opnieuw.”

Hij krijgt het niet cadeau
Voor Frans Hoeks is het dit jaar behoorlijk 
spannend want de kans is reëel dat hij de 
opvolger wordt van Godefriedus. “Ik ben nu 
koning, voor de tweede termijn”, meldt Frans. 
“Als het me weer gegeven is, dan zal ik keizer 
worden. Of ik zenuwachtig ben? Niet echt, ik 
heb er vooral zin in. Ik hoop op een beetje se-
rieuze tegenstand want als ik het keizerschap 
‘cadeau’ krijg, zal ik er niet blij mee kunnen 
zijn.” Die tegenstand is wel te verwachten. 
O.a. van Jeroen. “Ik wil heel graag koning 
worden”, lacht hij. “En hoe erg ik het Frans 
ook gun om keizer te worden, ik ga het hem 
in ieder geval niets cadeau doen. Die strijd zal 
er komen. Ik voel het als een verplichting aan 
mijn vader en opa; zij waren allebei ooit ko-
ning en die traditie wil ik graag voortzetten.” 
Omdat Jeroen vrijgezel is, moet hij nog wel 
iets regelen voor het moment dat hij koning 
zou worden. “Je moet namelijk een koningin 
aan kunnen wijzen en dat mag niet een wille-
keurige dame in het publiek zijn. Het mag wel 
je moeder, zuster, vrouw of vriendin zijn. Ons 
moeder heeft al gezegd dat zij het wil doen. 
Vond het een beetje te ver gaan om voor de 
gelegenheid op Tinder te gaan en te vragen 

of de dame in kwestie op 26 september wilde 
afspreken.”

Tradities
Het Koningsschieten is een dag die vol zit 
met tradities. Frans: “Daar staan gilden over 
het algemeen om bekend. We halen eerste 
de hoofdman en de huidige koning thuis op. 
Dan gaan we naar het gildeterrein en wordt 
de boom ‘gevrijd van kwade geesten’ door er 
drie rondjes omheen te lopen. Dan wordt de 
vogel op de schutsboom geplaatst en mag de 
burgemeester het eerste schot lossen. Voor 
hem is het te hopen dat hij mis schiet want 
raakt hij ‘m ineens, dan kost ‘m dat een rond-
je. We hopen maar dat niemand tegen hem 
zegt dat we deze vogel iets losser hangt dan 
de echte wedstrijdvogel. De pastoor mag ook 
een poging wagen en daarna gaat het echte 
koningsschieten van start. Na afloop wordt 
de nieuwe koning gehuldigd, mag hij op het 
hoofdvaandel gaan staan als hem de eed 
wordt afgenomen. Best off icieel allemaal en 
prachtig om een keer mee te mogen maken, 
weet ik inmiddels uit ervaring.”

Schatters
De gildebroeders verwachten nogal veel pu-
blieke belangstelling. Jeroen: “We kunnen 
geschiedenis schrijven in Casteren want 
het gebeurt echt niet vaak dat er een keizer 
kan komen. Overigens komt er die dag óók 
een koning. Stel dat Frans keizer wordt, dan 
plaatsen we een nieuwe vogel en schieten de 
andere broeders nog een ronde door totdat 
die vogel gevallen is.. Hij is dan de nieuwe ko-

ning.” De kinderen kennen de traditie van het 
koningsschieten inmiddels ook: zij rapen de 
stukjes vogel op en krijgen daar bij ‘de schat-
ters’ en paar centen voor. Frans: “Mooi om te 
zien dat de kinderen uit het dorp daar zo en-
thousiast over zijn. Op deze manier houden 
we de tradities en gebruiken ook bij de jeugd 
levendig.”

Vechten voor de titel
Het Koningsschieten is dus op 26 septem-
ber op het gildeterrein van Casteren en is 
gratis te bezoeken. Om 10.30 uur worden de 
gildebroeders verwacht en zal de competitie 
beginnen. En tot die tijd flink oefenen zeker? 
“Kon dat maar”, lacht Frans. “Nee, we schie-
ten bij het Koningsschieten met een flambert 
en die moeten we huren. We kunnen dus niet 
oefenen maar dat is niet erg, dan zijn er gelij-
ke kansen voor alle deelnemers. Het scheelt 
misschien een heel klein beetje dat ik hand-
boogschieten als sport doe, dus een beetje 
mikken kan ik wel.” Wie het mee wil maken  
of Casteren zichzelf op de kaart zet door een 
keizer te kunnen benoemen, is van harte wel-
kom. Voor eten en drinken wordt gezorgd 
want vooraf is nooit te bepalen hoe lang de 
wedstrijd zal duren. Jeroen: “Theoretisch 
gezien kan het met één schot gebeurd zijn, 
maar laten we hopen dat Frans zal moeten 
vechten voor zijn titel en dat het een span-
nende dag gaat worden.”

Maandag 26 september, vanaf ongeveer 
10.30 uur op Sportpark De Smeel. Alle acti-
viteiten rondom het Koningsschieten vinden 
plaats op het schietterrein.

Vechten voor de titel
Mogelijk keizer bij Gilde Sint Willibrordus na het Koningsschieten op 26 september

De nieuwe koning staat op het Hoofdvaandel om zijn 
eed af te leggen. Het Hoofdvaandel van een gilde mag 
alleen betreden worden door de Paus, Koning Willem 
Alexander en de Koning van het gilde

TRADITIE Infostand 
Dementie op 
weekmarkt

Bladel
Woensdag 

21 september

BLADEL - Volgende week is het de 
Week van de Dementie en daar wordt 
in Bladel uiteraard aandacht aan 
besteed. In samenwerking tussen 
de dementievriendelijke gemeente 
Bladel en Cordaad Welzijn zal op de 
weekmarkt op 21 september een 
informatiekraam worden ingericht. 

Daar kun je terecht met al je vragen 
over omgaan met dementie, herkenning 
van het ziektebeeld, activiteiten voor 
mantelzorgers en er is speciale aan-
dacht voor de groep jonge mensen met 
dementie. Helaas, een steeds groter 
wordende groep. 

De informatie is bedoeld voor zowel 
inwoners als ondernemers die in hun 
winkels te maken kunnen krijgen met 
patiënten. 

Vrijwilligers van Cordaad Welzijn en 
medewerkers van de gemeente Bladel 
wijzen je graag de weg in de verwarren-
de wereld van dementie.

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

De vereniging KempenEnergie verzorgt in 
samenwerking met Bibliotheek de Kempen 
dit najaar weer een aantal Online Energie 
Workshops. U hoeft dus niet de deur uit; u 
kunt ze van huis uit volgen.

Maandag 19 september
Deze workshop gaat over isoleren en ventile-
ren. Alle energie die we niet nodig hebben, is 
pure winst. Zeker als de energieprijzen om-
hoog schieten. Daarom staat besparen altijd 
bovenaan. Besparen betekent goed isoleren 
en warmte terugwinnen. De luchtdichtheid 
van het huis wordt daarbij ook beter. Daarom 
ook extra aandacht voor ventilatie, want we 
willen wel in een gezond huis wonen.

Isoleren
De thermische schil bestaat uit het dak, de 
gevels en de begane grond. Daar moet de 
isolatie goed zijn. Daar zijn normen voor en 
daar kunnen keuzes in gemaakt worden. Het 
wordt allemaal uitgelegd. Ook welke materi-

alen je voor isolatie kunt gebruiken. Ook de 
ramen en de deuren worden behandeld.

Ventilatie
Veel huizen worden slecht geventileerd. De 
voorzieningen daar zijn niet adequaat en de 
kennis over ventilatie bij de bewoners is on-
voldoende. Op basis van de normen die voor 
nieuwbouw gelden, gaan we kijken hoe in 
bestaande woningen de ventilatie goed ge-
regeld kan worden zonder dat daarbij veel 
energie verloren gaat.

Aanmelden
De workshop is interactief. Er is dus gelegen-
heid om vragen te stellen. Aanmelden kan via 
de website van de Bibliotheek de Kempen. 
Gebruik de volgende link: https://kempen.
op-shop.nl/. Kort voor de dag dat de work-
shop plaatsvindt, krijg je een link toegestuurd 
om mee te kunnen doen. Deelname is gratis.

www.kempenenergie.nl

Online Workshop over 
isolatie en ventilatie

Advies over energieverbruik

wsz.nl

De        
staat voor 
ons voor 
woongenot
WSZ  •  Dijk 16, 5521 AX Eersel  •  (0497) 51 78 35  •  info@wsz.nl  •  wsz.nl

Doordat het aan-
tal aanvragen aan 
en activiteiten van 
stichting Leergeld 
Veldhoven & De 
Kempen steeds 
verder toeneemt 
zoeken we nieuwe 
vrijwilligers. 

We zoeken de volgende vrijwilligers:
- Intermediairs, die op huisbezoek gaan.
- Coördinatoren, die de aanvragen beoordelen.
-  Administratieve medewerkers, die de aan-

vragen administratief verwerken.
-  Vrijwilligers, die hand- en spandiensten wil-

len verrichten.

We zoeken mensen die vooral passie heb-
ben om anderen te helpen. Mensen met een 
goede opleiding en een met een gezond boe-
renverstand, die bij willen dragen om kinde-
ren in armoede te helpen.
-  Mannen en vrouwen die net met pensioen 

zijn gegaan (67+’ers).
-  Herintreders op de arbeidsmarkt. Het is een 

pre als je als vrijwilliger hebt gewerkt, wan-
neer je weer werk gaat zoeken. Stichting 
Leergeld Veldhoven & De Kempen kan je 
hierbij helpen.

-  Mensen die van hun werkgever een aantal 
uren worden vrijgesteld om vrijwilligerswerk 
te doen (duurzaam ondernemen).

-  Studenten die een stage opdracht binnen 
stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen 
willen doen.

Wie is Stichting Leergeld Veldhoven & 
De Kempen?
We hebben ongeveer 55 vrijwilligers, die het 
samen mogelijk maken dat alle kinderen kun-
nen meedoen in de huidige maatschappij. En   
we zorgen voor een veilige en gezellige wer-
komgeving waar eigen initiatief zeer wordt 
gewaardeerd. Het kind staat centraal en we 
leveren maatwerk en vrijwillig betekent niet 
vrijblijvendheid.

Waar doen we het voor?
Elk kind heeft rechten, maar niet ieder kind 
krijgt deze. De rechten van een kind zijn vast-
gelegd in de beginselen van de Verenigde 
Naties. Voor kinderen van 0-18 jaar kan Stich-
ting Leergeld betekenen dat zij mee kunnen 
doen. Dit doen we door directe schoolkosten, 
fiets, laptop, smartphone te vergoeden. 

Elk kind krijgt de gelegenheid gratis zwem-
diploma A en B te behalen. Verder kan de 
contributie van een sport of culturele activi-
teit, en de daartoe behorende attributen, wor-
den vergoed.

Aanmelden en meer informatie via: info@
leergeldvdk, chantal@leergeldvdk.nl en/of 
telefoonnummer: 06-12880601.

Stichting Leergeld 
Veldhoven & De Kempen 
zoekt nieuwe vrijwilligers
Aantal aanvragen en activiteiten nemen 
steeds verder toe!
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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Een uniek stukje groen in Hapert,  
moest volgens de dames die ‘Het Groene 
Ommetje Hapert’ hebben opgezet, voor 
altijd bewaard blijven. Nu is het eindelijk 
zover; een korte wandelroute door het 
dorp met een beweegtuin om fit te blijven 
op de route. Mieke Slenders, Miek Anto-
nius en Hanny Mollen vertellen over hun 
project.

Plannen 
Het was een goede vier jaar geleden dat 
Mieke Slenders voor het eerst een goed idee 
had voor het stukje groen aan de Kasteel-
laan. “Ik herinner me het nog goed. Onze Will 
was druk met de plannen en voorbereidingen 
voor de MFA en ik vroeg me af wat er met het 
terrein daaromheen zou gaan gebeuren. ‘Dat 
is net iets voor jou om te ontwikkelen’, zei hij. 
Toen we een poosje later in Arcen waren en 
we daar een amfitheater zagen, ging bij mij 
de knop om. ‘Dit ga ik in Hapert doen en ik 
weet al waar het gaat komen’, riep ik uit. Me-
teen spookten er heel veel ideeën door mijn 
hoofd. Dat theater heb ik even op de lange 
baan geschoven omdat de andere ideeën 
beter uitvoerbaar waren, maar losgelaten 
heb ik het nog niet.”

Groen Hart voor Hapert
Twee jaar later kwam Mieke Miek Antonius 
tegen en zag daarin een kandidaat om haar 
plannen mee uit te voeren. “Ik herinner het 
me nog”, zegt Miek. “Mieke vroeg of we het 
ergens over konden hebben. Ik was direct en-
thousiast toen ze haar plannen voor ’t Groe-
ne Ommetje Hapert aan me voorlegde. Soms 
zeg ik ‘ik denk er even over na’ en dan bedoel 
ik eigenlijk ‘nee’ maar bij Mieke ging ik me-
teen mee in de plannen. Wat me vooral aan-
sprak van het idee dat we ermee bereiken dat 
het groen behouden blijft. Zeker in deze tijden 
wordt alles maar volgebouwd, teveel groen 
verdwijnt en dat is juist zo belangrijk voor de 
leefbaarheid van een dorp. Die insteek sprak 
me aan en ik heb me bij het initiatief aange-
sloten. We hebben Hanny er ook meteen bij 
gevraagd omdat zij heel erg betrokken is bij 
het dorp en de leefomgeving. Met z’n drie-
en hebben we een mooi clubje - Groen Hart 
voor Hapert - die het groen willen behouden 
en willen zorgen dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, genieten en bewegen. Deze ge-
dachte komt tot uiting in ons logo.”

Buiten sporten
Wat de dames zagen was dat er in coronatijd 
heel veel gebruik werd gemaakt van het veld 
aan de Kasteellaan. Mieke: “Er werd yoga ge-
geven, de school verzorgde er gymlessen, de 
sportschool organiseerde er hun groepsles-
sen. Dat alles paste precies bij het plan wat 
ik had om een beweegtuin aan te leggen op 
die plek.  Gratis sporten in de buitenlucht, dat 
was het idee. We zijn meteen voortvarend 
aan de slag gegaan door te informeren of ons 
plan kans van slagen had bij de gemeente. 
Toen we daar eenmaal groen licht voor had-
den konden wij aan de slag met het maken 

van een plan van aanpak voor de beweeg-
tuin. We hebben gekozen voor duurzame 
bewegingstoestellen van hoge kwaliteit en 
functionaliteit. Met het plan en de begroting 
begon de zoektocht naar fondsen en spon-
sors.”

Fondsen
Bewust is ervoor gekozen om niet de lokale 
ondernemers aan te spreken. “Die hebben 
het al zwaar genoeg te verduren gehad tij-
dens corona”, vertelt Hanny. “We hebben ons 
gericht op grotere, vaak landelijke fondsen en 
tot onze verbazing werd ons idee erg goed 
opgepakt. Waarschijnlijk ook omdat we vijf 
partners hadden gevonden, die aanbeve-
lingsbrieven hebben geschreven. Het Palet, 
het GBOH, Click Sport, Seniorenvereniging 
Hapert en Buurtzorg sloten aan. Omdat het 
plan breed gedragen is vanuit een burge-
rinitiatief lukte het ons om in redelijk korte 
tijd de subsidies te krijgen van fondsen en 
sponsors en vonden we  voldoende kapitaal 
voor een milieuvriendelijke waterdoorlatende 
sport ondergrond voor de toestellen.” Miek: 
“Er kan nu altijd gesport worden, er blijven 
geen plassen staan en dat is wel zo fijn. We 
denken namelijk dat er heel veel gebruik ge-
maakt gaat worden van de Beweegtuin.”

Verbinding
Er is maar één doelgroep voor de Beweeg-
tuin: iedereen die zin heeft om erin te gaan 
sporten. Hanny: “We zien het echt voor ons 
dat jong en oud samen daar bezig is. De Be-
weegtuin is altijd open, je kunt niet reserveren 
en iedereen mag er gebruik van maken. We 
hebben gekozen voor toestellen die ook écht 
buiten kunnen staan en niet na één regenbui 
zijn vastgeroest. Er komen twee bankjes bij 
voor de mensen die wel ’t Groene Ommetje 
lopen maar daar voldoende aan hebben. Die 
kunnen even uitrusten.” 

’t Groene Ommetje Hapert
De Beweegtuin is onderdeel van ’t Groene 
Ommetje, een wandeltocht van 1,75 kilome-
ter door Hapert. Miek: “We willen elke dag 
om 10.00 uur vanuit MFA Hart van Hapert 
vertrekken met een groepje mensen, onder 
leiding van twee vrijwilligers. Om een stukje 
te lopen en daarna te sporten in de Beweeg-
tuin. Deels hebben we dezelfde route als de 
Kwiek-tegels (volgende week leest u meer 

hierover); geen enkele reden om de twee ini-
tiatieven niet aan elkaar te verbinden. Onder-
weg kunnen we de oefeningen doen die op 
de Kwiek-tegels staan. Mooi hoe deze twee 
initiatieven elkaar weten te versterken.” 

Begeleiding
In de Beweegtuin komt een bord waarop de 
oefeningen uitgelegd worden en ook is er op 
elk toestel een QR-code die je kunt scannen. 
“Er zijn zes toestellen waar je met acht perso-
nen tegelijk bezig kunt zijn. Er zijn oefeningen 
in balans, kracht, cardio en flexibiliteit. Er zijn 
vrijwilligers die getraind worden om de oefe-
ningen te begeleiden”, weet Hanny te vertellen. 
“We hebben Ineke Bullens bereid gevonden 
de vrijwilligers te coachen zodat ze weten wat 
ze doen. Alles om het sporten zo veilig moge-
lijk te houden. Ook heel mooi om te zien hoe-
veel betrokkenheid we nu al genereren. 

Officiële ingebruikname
Op 1 oktober wordt ’t Groene Ommetje  
Hapert en de Beweegtuin officieel in gebruik 
genomen, net vóór de start van de Zorgmarkt 
die d’Ouwe Pastorie organiseert. “Leuk dat de 
opening tegelijk is met de Kwiek-tegels van 
Buurtzorg. Zo maken we de inwoners meteen 
duidelijk dat we maar één doel hebben met 
z’n allen: samen sporten en ontmoeten. Voel 
je welkom om naar de opening te komen of 
om op het moment dat het je uitkomt de Be-
weegtuin uit te proberen. Fitter worden door 
samen gezellig bezig te zijn, veel sportiever 
gaat het in Hapert niet worden.”

Zin om vrijwilliger te worden? Meld je aan via 
Miek Antonius, miek.antonuis@icloud,com, 
telefoon 06-23158044 en ontvang een uit-
nodiging voor de informatieavond die op de 
planning staat.

Gratis sporten in de buitenlucht
’t Groene Ommetje Hapert verbindt sporten aan ontmoeting

De Beweegtuin is onderdeel van ’t Groene Ommetje, een wandeltocht van 1,75 kilometer door Hapert. Miek: “We willen 
elke dag om 10.00 uur vanuit MFA Hart van Hapert vertrekken met een groepje mensen, onder leiding van twee vrijwil-
ligers. Om een stukje te lopen en daarna te sporten in de Beweegtuin.” 
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Wanneer je met de dag grijzer wordt, is 
het fijn om jezelf te herinneren aan je jeug-
digheid – of in ieder geval te doen alsof. 
Neem nu landjeveroveren – een kinderspel 
dat onomstotelijk aanvoelt als iets dat nog 
‘voor mijn tijd’ is. Het fijne weet ik er niet 
van, maar het had iets te maken met gebie-
den in zand, en het gooien van een mes om 
meer gebied over te kunnen nemen. Het 
doel was om uiteindelijk zo veel mogelijk 
land te bezitten.

Misschien heeft dat mes er iets mee te 
maken dat ik het spelletje alleen nog maar 
‘van hurre zegge’ ken. Of het feit dat het al-
tijd tot ruzie leidt. Je kunt eraan beginnen 
met alle goede bedoelingen van de wereld, 
wanneer iemand de pik op je heeft, dan is 
het oorlog. Totdat het spel voorbij is, want 
vervelende gevoelens zijn net zo makkelijk 
uit te wissen als de lijnen in het zand. 

Als ik kijk naar bepaalde grootmachten 
op het mondiale geopolitieke strijdtoneel 
kan ik niet anders dan parallellen trekken. 
Oorlogen en conflicten van nu en uit het 
verleden kun je grofweg twee primaire oor-
zaken onderscheiden: religie, en territorium. 
Maar eigenlijk komen die op hetzelfde neer; 
jullie wonen ergens maar wij vinden dat dat 
van ons is. Want a) zo staat het in de oude 
geschriften, b) zo was het vroeger of c) of al-
lebei. Alsof ze het mes in de lucht gooien, en 
het precies neerkomt waar iemand anders 
woont. Sorry, dit is nu van ons. Wij hebben 
hier recht op; d) lekker puh!

Waarom is land zo belangrijk? Waarom 
wil je een denkbeeldige lijn verleggen? Ik 
bedoel, hij is er wel, maar je ziet ‘m niet. 

Grenzen zijn harder dan lijnen in het zand, 
maar in feite net zo arbitrair. En misschien 
juist daardoor wel zo omstreden. Wat geeft 
je het recht om dit tóch te doen? Het is 
een praktijk die net zo oud is als de mens. 
Oorlogen om land dat volgens beide partij-
en van hun is. 

Je vraagt je af waar de oorsprong van 
zo’n spelletje als landjeveroveren ligt. Of 
mensen van zichzelf hebzuchtig zijn, en 
dat het dus niet meer dan normaal is dat 
kinderen dat ook zijn. Of dat we bezitterig 
worden doordat we het om ons heen zien, 
en meer willen hebben dan iemand anders 
omdat we ons dan beter voelen? Wat het 
antwoord ook is, het is duidelijk dat kinde-
ren iets hebben dat volwassenen in de loop 
der tijd allemaal verloren zijn; het vermo-
gen landjeveroveren te relativeren tot een 
spelletje. Op het mondiale geopolitieke 
toneel is te zien dat dat relativeringsver-
mogen plaatsgemaakt heeft voor nationa-
lisme en trots. 

Hoe kan het anders dat wereldleiders 
krampachtig vasthouden aan hoe de 
wereld er ooit uitzag? Het is geen roze bril 
waardoor ze de wereld bezien, maar eentje 
die communistisch rood gekleurd is. Je zou 
kunnen zeggen dat het gedrag van deze 
mogendheden kinderachtig is, maar daar 
doe je kinderen mee tekort. 

Landje
veroveren
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BLADEL - Op zondag 
16 oktober kunnen 
wandelaars op De 
Tipmast in Bladel te-
recht voor de Herfst-
wandeling. De organi-
satie is in handen van 
Loopgroep No-Limits.

No-Limits zorgt de laatste jaren voor een 
voortreff elijke organisatie met mooie routes 
en een gezellige ambiance. Zoals elk jaar is 
Hotel De Tipmast uitvalbasis voor de Herfst-
wandeling in Bladel. Het schitterende natuur-
gebied rondom De Tipmast staat er borg voor 
dat de sportieve wandelaar kan genieten van 
aantrekkelijke flora en fauna.

Wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden: 
2, 5 en 10 kilometer. Wandelaars op de 2 en 5 
km kunnen starten tussen 08.30 en 12.00 uur. 
Wie 10 kilometer wil wandelen, moet zorgen 
dat hij voor 11.00 uur op pad is. Het start-/
finishbureau sluit om 14.00 uur. Deelnemen 
kost € 4,00. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis 
deelnemen. Alle deelnemers ontvangen een 
tegoedbon voor een kop soep bij inschrijving.
Koff ie, thee en ranja is gratis verkrijgbaar.

Voor meer informatie kan men contact opne-
men met Martien Lemmens, tel. 06-46793904 
of via

www.no-limitsbladel.nl

Herfst-
wandeling 
No-Limits

Muziekmiddag
HOOGE MIERDE - Op 27 september 
om 13.30 uur is er in de Schakel te 
Hooge Mierde een gratis  muziek-
middag voor de leden van de KBO de 
kring Reusel de Mierden.

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. Op de achter-
grond worden beelden getoond van de 
playback show die tijdens het 60-jarig 
jubileum is opgevoerd.

REUSEL - Germa mode komt weer langs 
met de traditionele verkoop van modekle-
ding en nachtkleding voor zowel dames als 
heren.

De verkoop en modeshow begint om 10.00 
uur en eindigt om ± 12.00 uur. Op uw verzoek 
komen de dames van Germa mode ook bij 
u aan huis. Onze creativiteitsgroepen willen 
ook graag de door hen gemaakte wenskaar-
ten, sieraden, enz. aan u laten zien en verko-
pen. Graag tot ziens in D’n Aachterûm!

Zaterdag 24 september 
verkoop van modekleding 
in D’n Aachterûm

HOOGE MIERDE - Gedurende de maand 
september kunnen geïnteresseerden op 
woensdagavond vrij binnenlopen om ken-
nis te maken met het handboogschieten. 
Vanaf 19.00 uur zijn er de gehele avond ge-
kwalificeerde mensen aanwezig, incl. een 
gediplomeerd handboogtrainer (opgeleid 
door de Nederlandse Handboog Bond en 
NOC-NSF), om demonstraties, uitleg en 
aanwijzingen te geven, over de recurve-, 
compound- en kruisboog. 

Lijkt het je leuk om eens dichtbij met deze 
prachtige sport kennis te maken, ben je van 
harte welkom! De sport is geschikt voor bijna 
alle leeftijden, en elk gender. Naast het bekij-
ken en besnuff elen van de sport, is het zeker 
ook mogelijk om zelf een pijltje te schieten. 
In oktober starten we dan met een volledige 

beginnerscursus, ook op de woensdagavond. 
Jeugd van 12 tot 18 jaar tussen 19.00 tot 20.00 
uur en volwassenen van 20.15 tot 21.15 uur. Op 
zondag is dan een gezamenlijke oefening tus-
sen 09.00 en 10.00 uur. Na deze cursus ben je 
in staat om volledig zelfstandig een boog in 
elkaar te zetten en diverse doelen te raken op 
18 en 25 meter afstand. Ook kun je na deze 
cursus meedoen aan competitiewedstrijden, 
zowel solo als in teamverband.

Wat dit allemaal wel niet gaat kosten? Tot en 
met de cursus helemaal niets! En daarna....  
leggen we je heel graag uit tijdens woens-
dagavond, maar het zal je verrassen! Vooraf 
aanmelden is niet nodig, maar wel fijn. Je kan 
dit doen door ons een berichtje te sturen via: 

info@taxandriers.nl

Handboogvereniging Taxandriërs 
zet haar deuren verder open!
Geïnteresseerden kunnen in september op woensdagavond 
kennismaken met het handboogschieten

Flyer PB-drukwerk.indd   1Flyer PB-drukwerk.indd   1 23-07-2021   10:5123-07-2021   10:51
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SAVE THE DATE! ZONDAG 25 SEPTEMBER
BLADEL CENTRUM PRESENTEERT:

LANGSTE CATWALK VAN DE KEMPEN

MODEKOOPZONDAG

NA 3 JAAR WEER TERUG
IN BLADEL CENTRUM MET
18 DEELNEMENDE WINKELS! 

13:00
17:00

WWW.BLADELCENTRUM.NL

ELK HALF UUR
MODESHOW OP DE

250 METER
LANGE CATWALK

VESSEM - De Golden Earring zit diep in het 
DNA van de Nederlandse rockmuziek. Zet 
een nummer op van de Earring en je zingt 
mee of speelt luchtgitaar. Wat voor 45 
Miles  begon als een tussendoortje is uit-
eindelijk een vaste band geworden. Want 
wat is er nu leuker dan met zijn vieren al 
die knallers van de 4 Haagse rockers eruit 
te gooien.

45 Miles neemt je mee door vrijwel de gehele 
geschiedenis van de Golden Earring. Van 
‘45 Miles’ tot ‘Going To The Run’. Uiteraard 
ontbreken de megahits ‘Radar Love’, ‘When 
The Lady Smiles’ en ‘Twilight Zone’ ook niet 
op de setlijst, aangevuld met tal van andere 

nummers die iedereen mee kan brullen. Stil 
blijven staan en niet meezingen zal een uit-
daging zijn als 45 Miles de eerste tonen inzet. 
Alle leden hebben een jarenlange ervaring 
in uiteenlopende pop- en rockbands en heel 
wat vlieguren op het podium gemaakt.

45 Miles speelt eerst een akoestische set 
met pop-rockcovers, daarna knallen ze 2 sets 
Golden Earring de zaal in.

Wanneer: Zaterdag 1 oktober. Aanvang: 20.30 
uur. Zaal open: 20.00 uur. Entree: € 12,50. 
Kaarten reserveren via een mail: 

tributebands@dnboogerd.nl

Optreden van Golden Earring 
tribute in D’n BoogerdHOOGE MIERDE - Op zondag 18 september 

organiseert de Hooge Mierdse Horeca het 7e 
Straattheaterfestival. Dit allemaal vanaf 13.00 
uur bij alle horeca van Hooge Mierde. Café De 
Bijenkorf, gemeenschapshuis De Schakel, 
Eetcafé ‘t Dorp, Eetcafé den Hoek, Café De 
Spartelvijver en BosCafé Krekwakwou gaan 
hun medewerking verlenen aan deze middag. 
De terrassen zijn vanaf 13.00 uur open voor de 
optredens, die vanaf 14.00 uur beginnen. 

Het centrum van Hooge Mierde wordt voor 
het verkeer afgesloten. De afsluiting loopt 
vanaf De Schakel tot net voorbij het plein ter 
hoogte van de Sint Cornelisstraat huisnum-
mer 11. Ook de Kerkstraat is dicht tot aan Café 
Den Hoek. Bij noodgevallen mag de uitrit via 
de Kailakkers geopend worden. Omleidingen 
worden aangegeven.

We hebben ondertussen al zes opgaves die 
een komische en/of muzikale act van ongeveer 
10 à 15 minuten gaan presenteren. Hun origi-
nele sketches zullen 6 keer elk half uur op één 
van de 6 caféterrasjes in ons dorp te zien zijn 
en door een vakkundige jury beoordeeld gaan 
worden. Het publiek blijft daarbij vanaf 14.00 
uur lekker op hun stoel zitten en mogen na de 
optredens hun favoriete act aangeven middels 
de flyer op de tafels. De acteurs gaan ieder half 
uur een terras verder om hun act op te voeren. 

We hopen op mooi weer, maar bij  echt slecht 
weer gaat het Straattheater toch door in de 
grote zaal van De Schakel. Hier worden alle 
acts dan ook beoordeeld. Dit word dan via 
sociale media bekend gemaakt. De prijsuitrei-
king met de juryprijs en publieksprijs gaat om 
18.00 uur plaatsvinden in of bij De Schakel.

Straattheaterfestival 2022
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

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

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

Eiken ovale eettafel
200x100 van € 1145,-

NU € 995,-

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
220x100 NU € 1039,-
240x100 NU € 1075,-
260x100 NU € 1165,-
280x100 NU € 1219,-

Mango Boomstamtafel 
160x100 van € 649,- 

NU € 499,-       
,-

Fauteuil
van € 695,-

NU € 269,-

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN 

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

  

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

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

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

                                                                                                                  

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Mango hout
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 525,-
200x100 NU € 545,-
220x100 NU € 569,-
240x100 NU € 589,-

260x100 NU € 605,-
300x100 NU € 739,-

Ook andere modellen verkrijgbaar in mangohout en massief eiken!

MAGAZIJN VERKOOP

wE KOMEN OOK  MET 
ONZE GORDIJNBUS 
BIJ JE LANGS! 

In het najaar heeft KempenEnergie weer 
een aantal OnlineEnergieWorkshops ge-
pland. Tijdens de gratis OnlineEnergie-
Workshop komt telkens een thema aan 
bod, zoals isolatie, ventilatie, de warmte-
pomp, elektrisch rijden en (collectieve) 
zonnedaken. 

De EnergieGidsen van KempenEnergie geven 
de workshops en delen tips en informatie. In 
elke workshop is er veel ruimte voor het stel-
len van vragen. De OnlineEnergieWorkshops 
vinden plaats van 20.00 tot 21.30 uur. Ze wor-
den aangeboden via Zoom. Deelnemen kan 
dus gewoon vanuit huis. Op de bank of aan 
tafel, je hoeft de deur niet uit!

Nieuwe data voor najaar 2022
-  Maandag 19 september staat de online 

workshop over isolatie en ventilatie gepland. 
-  Maandag 31 oktober kom je meer te weten 

over meedoen met grootschalige energie-
opwekking (zoals wind- en zonneparken), 
door de nieuwe coöperatie KempenStroom.

-  Woensdag 16 november wordt ingegaan op 
warmtepompen. 

-  Donderdag 15 december wordt de work-
shop van 31 oktober herhaald over het mee-
doen met grootschalige energieopwekking, 
door coöperatie KempenStroom.

De OnlineEnergieWorkshops zijn gratis bij te 
wonen. Tickets zijn te reserveren via de web-
site van de Bibliotheek de Kempen (kijk hier-
voor in de Agenda). Na aanmelding ontvan-
gen deelnemers op de dag van de workshop 
zelf een aanmeldlink vanuit de bibliotheek, 
inclusief een instructie rondom het gebruik 
van Zoom. Wees er snel bij want per work-
shop zijn 20 ‘stoelen’ te reserveren.

OnlineEnergieWorkshops van KempenEnergie

EERSEL - Tromgeroff el, musketgeweren, 
kanonschoten, Spaanse en Franse solda-
ten...., dat is de start van de tentoonstelling 
‘Groot Geweld in Kleine Dorpen’. Zo zal het 
op zondag 18 september, vanaf 13.00 uur, 
letterlijk nagespeeld en beleefd worden. 
Kom de geschiedenis van de Kempen er-
varen in de tuin van het Kempenmuseum, 
Kapelweg 2 in Eersel.

De expo gaat over de periode na de 80-jarige 
oorlog. Het einde van die oorlog is de Vrede 
van Munster. Maar het was voor onze dorpen 
in de Kempen helemaal geen vrede. Brabant 
werd aan alle kanten belaagd: Den Haag 
vroeg hoge belastingen, de protestantse reli-
gie werd staatsgodsdienst. Lodewijk XIV, zinde 
op gebiedsuitbreiding en ook de Spanjaarden 
waren aanwezig. De verdediging door Holland 
schoot volstrekt te kort, en was niet serieus 
gericht op bescherming van de bevolking. De 
bewoners van de dorpen in de Kempen waren 
vooral op zichzelf aangewezen. Woningen 

werden leeggeroofd, mensen gegijzeld, zelfs 
complete dorpen werden in de as gelegd. Niet 
zelden ook verkrachting, moord of doodslag. 
Van Reusel, de Mierden, Bladel tot en met Ber-
geijk. Van Knegsel, Steensel, Duizel, Hapert en 
Postel tot Wintelre en Vessem. Onze voorou-
ders en bewoners van de Kempen uit die tijd, 
was werkelijk niets bespaard gebleven. Eén 
ramp was nog te boven te komen, maar een 
reeks van verwoestingen niet. De streek was 
door oorlog en plundering uitgeput. Het groot-
ste deel van de inwoners verkeerde in nood en 
verviel in uitzichtloze armoede. De inwoners 
van de Kempen betaalden steeds de tol. Soms 
met hun leven, altijd met verlies van huis en 
haard. En dikwijls meer dan eens.

Amper 350 jaar geleden, wat zijn de eff ecten 
geweest van deze periode voor de huidige 
Kempen? Zoeken we het vaker zelf allemaal 
wel uit? Dus kom op zondag 18 september 
ook kijken naar dit spektakel. De tentoonstel-
ling is te zien tot en met 11 december.

Tentoonstelling ‘Groot Geweld in Kleine Dorpen’

Op vrijdag 7 oktober 
vindt tussen 14.00 
en 17.00 uur in So-
ciaal Cultureel Cen-
trum De Muzenval 
in Eersel de Geheu-

genmarkt plaats. Deze markt is bedoeld 
om inwoners te informeren over het (zorg)
aanbod dat voor mensen met dementie 
beschikbaar is. 

Ervaar wat dementie is
Aan de geheugenmarkt nemen (zorg)orga-
nisaties deel die voor mensen met demen-

tie en hun naasten actief zijn. Ook kunnen 
bezoekers van de markt met behulp van 
dementiebrillen onder deskundige begelei-
ding ervaren waar mensen met dementie 
dagelijks tegenaan lopen en hoe de omge-
ving hierop reageert. 

Meer informatie
De markt wordt georganiseerd door de werk-
groep Dementievriendelijke gemeente Eersel. 
De toegang is gratis. Noteer deze datum alvast 
in je agenda! In de komende weken volgt meer 
informatie. Ook over hoe je je kunt aanmelden 
voor de ervaring met de dementiebril.

Geheugenmarkt in De Muzenval

IN DE KEMPEN
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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

#2

4 6 1 3 6 5
7 9 6 9 4 7

2 4 5 3 9
9 6 5 2

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

6 3 5 9 5 8 4
9 6 9

8 7 8
6 9 1

3 2 8 9 7
1 4 7

8 2 6
6 1 4

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

5 3 1 6 9 3
8 9 1 7

2 7 8 3 2
9 8 4 2 7 9

8 5 5 8 3 6

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 37

Your business w
ill assum

e vast proportions.

5 2 1 9 3
9 7 5 6

1 7
8 4 7 9

8 2
6 4 9 2

4 7
9 2 4 6
6 1 3 5 7

De winnaar van vorige week is: 

Corine Bel 
uit Reusel

met de oplossing: 
‘Onder de groene zoden’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 37

Eat to live, and not on thy D
iner's C

lub C
ard.

-- Poor Jim
m

y's Alm
anac

2 7
4 8 2

1 9
3 5 1
5 9 8 4

4 7 9
9 6

8 5 3
2 1

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #8

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
R
A
ZYD
A
D
.C
O
M
/PU
ZZLES

D
oo

lh
of

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

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

www.puzzelpro.nl©

ALFABET
ARMOE

COLLEGE
DADEL
DEUGD

DWANGBEVEL
GAREN

GELUKWENS
GRAFDELVER

GRUTTO
HALTE

HERFST
HONINGRAAT

HUIDIG

JACHTHOND
JUNKFOOD

KOERS
LANGS
LAPJE

MANCHET
MESTVEE

NAMAAK
OPHEFFING

PANTRY
PARCOURS

PETTEN
PURPER
RATEL

RECHAUD
SALDO

SCHUILEN
SOJAOLIE

SOPJE
STAAL
TARRA

TORNADO
TORTEL
TSJECH
TURKS

VLAMMENZEE
WALSMUZIEK

ZONET

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Kleuren • Oplossing:  Onder de groene zoden • Antwoorden: A: Over de rooie gaan – 
B: Bruine bonen – C: Rood staan – D: Het zwarte schaap – E: Deep Purple – F: Het witte doek – G: Kleur bekennen 
– H: De gele trui – I: Geen rooie cent – J: Gebroken wit – K: Rosse buurt – L: Groene stroom – M: De ko� ie is bruin – 
N: De grijze cellen – O: De groene long – P: Vuurrood – Q: Pimpelpaars – R: Groenland

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

Woordzoeker

1001 nacht1001 nacht
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“Hippisch september” in de Kempen
Een eigen maand voor de paardensport

In navolging op de meimaand 
fietsmaand en oktober wan-
delmaand, is er een speciale 
maand voor de paardensport, 
Hippisch september. Meerdere 
activiteiten in de regio, speci-
aal voor de paardenliefhebbers. 
Je vindt ze op de kalender van 
www.paardrijdenindekempen.nl 

Het najaar leent zich om er met 
je paard op uit te trekken en waar 
kan dat beter dan in ons eigen 
mooie gebied?

Steeds meer ruiters en menners 
ontdekken ons verrassend gebied 
en rijden zorgeloos op het ruiter-
netwerk met knooppunten. Bij Visit Bladel en Visit Reusel-De Mierden is een gratis 
knooppuntenkaart van het ruiternetwerk verkrijgbaar.

“Paardrijden in de Kempen” staat voor een gevoel van vrijheid in onze bourgondi-
sche, gastvrije regio. Een zeer uitgestrekt rijgebied met veel onverharde routes (zand-
wegen) zonder obstakels en met beperkte oversteek van wegen. Goede parkeer- en 
startlocaties en voorzieningen om heerlijk te eten, een gezellig drankje te doen en te 
overnachten, want er zijn ook diverse plaatsen waar het paard kan logeren. Het land-
schap van de Kempen vertelt verhalen, maar is ook ‘gewoon’ om van te genieten. Op 
de vele (zand)paden kun je als ruiter of menner je hart ophalen. Over de heide, door 
het bos, langs slingerende beken, misschien zelfs een stukje over de grens? 

We zijn er trots op om te kunnen zeggen dat Paardrijdenindekempen tot stand is ge-
komen door een goede samenwerking van ondernemers en de gemeenten Bergeijk, 

Eersel, Valkenswaard, Bladel, Reusel-De Mierden, Hilvarenbeek, Waalre en Veld-
hoven. Onze websites hebben een speciale pagina voor paardrijden en je vindt er 

meerdere themaroutes; www.visitbladel.nl en www.visitreuseldemierden.nl.  

Tuig op, span in en trek eropuit. 
Ga paardrijden met een verhaal. 

Steeds meer ruiters en menners 
ontdekken ons verrassend gebied 
en rijden zorgeloos op het ruiter-

Modedag donderdag 
22 september22 september

Van 10:00 tot 16:00 uur

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

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

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

Van 10:00 tot 16:00 uurVan 10:00 tot 16:00 uur
Bij besteding vanaf € 50,00 aan najaarscollectie 

ontvangt u een leuke attentie. Komt u ook?ontvangt u een leuke attentie. 

OPENINGSTIJDEN

Bij besteding vanaf € 50,00 aan najaarscollectie 
ontvangt u een leuke attentie. Komt u ook?ontvangt u een leuke attentie. 

KEMPENLAND

HAPERT - Zondag 30 oktober is het weer 
zover. Op deze dag wordt voor de 22e keer 
de editie Scherpenheuvel-Hapert gereden 
met de ATB oftewel de All Terrain Bike. De 
fiets waarmee je eigenlijk overal doorheen 
en overheen moet kunnen. Door modder, 
plassen, kuilen, over keien, over asfalt, 
berg op en berg af. Met goed weer of met 
slecht weer. Al deze elementen zitten na-
tuurlijk weer in deze tocht gewaarborgd.

Dat de ATB-Classic, of de Klassieker Scher-
penheuvel-Hapert, een begrip is geworden, 
is natuurlijk vooral te danken aan het en-
thousiasme van de vele vrijwilligers en leden 
van TWC Hapert, die er alles aan doen om 
de tocht weer tot een succes te laten leiden. 
De fanatieke ATB-ers spreken zelfs over de 
voorbereidingen en tochten vóór Scherpen-
heuvel. Zelfs de fietsenmaker van Bladel laat 
advertenties plaatsen om je fiets in orde te 
hebben voor de tocht Scherpenheuvel. 

Dat er ieder jaar weer naar wordt uitgekeken 
blijkt uit de reacties die we krijgen wanneer 
de inschrijving weer is geopend. Ook de po-
sitieve geluiden onderweg en in het gasten-
boek geven aan dat deze tocht een unieke is. 
Dit blijkt ook uit het feit dat de Nederlandse 
deelnemers zelfs uit 8 verschillende provin-
cies komen. Het merendeel komt wel uit de 
Kempen en ongeveer de helft van de deelne-
mers komt uit België. De gemiddelde leeftijd 

ligt op 43 jaar, waarbij aangetekend mag wor-
den dat de jongste deelnemer 11 jaar is en de 
oudste 83 jaar. Wat een prestatie! Elk jaar is 
ongeveer 6% van de deelnemers een vrouw, 
dit getal zien we elk jaar groeien. Goed bezig 
dames!

Het gezamenlijk vertrek is om 08.30 uur op 
het basiliekplein van Scherpenheuvel en 
wordt vooraf gegaan door een zegening van 
de deelnemers en hun fietsen door de pas-
toor van deze Belgische bedevaartsplaats. 
Met in 2014 en 2015 ruim 1800 deelnemers 
en een jaarlijks terugkerende vaste groep van 
deelnemers uit zowel Nederland als België is 
de ATB-classic Scherpenheuvel-Hapert uit-
gegroeid tot een begrip in de ATB-wereld.

De eerste deelnemers zullen rond de klok 
van 11.15-11.30 uur in Hapert arriveren. Deze 
hebben dan meer dan 100 kilometer gefietst, 
waarbij het gemiddelde dus boven de 30 kilo-
meter per uur ligt. De binnenkomst in Hapert 
is als vanouds gezellig met het dweilorkest 
As ge mér van huis band op de achtergrond. 
Met hun muziek is het ook voor de laatste van 
de ruim 1600 deelnemers een feest om bin-
nen te komen.

Wil je als toeschouwer ook dit sportieve eve-
nement meemaken, kom dan op zondag 30 
oktober naar de Kerkstraat in Hapert, rondom 
Grand café ’t Huukske en Café ’t Pleintje.

Scherpenheuvel-Hapert; 
een begrip op ATB-gebied
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Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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 

 

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!

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!

ZA. 24 T/M DI. 27 SEPTEMBER

KERMIS CASTEREN
Locatie: centrum Casteren.

ZONDAG 25 SEPTEMBER

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!

ZONDAG 25 SEPTEMBER

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

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

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
ZA. 15 & ZO. 16 OKTOBER

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

ZONDAG 16 OKTOBER

HERFSTWANDELING NO-LIMITS
Locatie: Hotel-Restaurant De Tipmast, 
Tipmast 48a, Bladel. Start: 08.30 uur. Entree: 
€ 4,00 vanaf 14 jaar. Afstanden: 2, 5 en 10 km.
Tegoedbon bij inschrijving voor kop soep!

ZONDAG 30 OKTOBER

ATB-CLASSIC
SCHERPENHEUVEL-HAPERT
Vertrek: basiliekplein Scherpenheuvel. 
Tijd: 08.30 uur. Aankomst: Café ‘t Huukske, 
Hapert. Tijd eerste deelnemers: 11.15-11.30 uur.
Afstand: 100 km. Bij binnenkomst speelt het 
dweilorkest As ge mér van huis band. 

VRIJDAG 4 NOVEMBER
ZONDAG 6 NOVEMBER
VRIJDAG 11 NOVEMBER
ZATERDAG 12 NOVEMBER

TONEELVOORSTELLING
‘HET LAAT DE PASTOOR KOUD’
Van toneelvereniging De Eenakter Hapert 
met gospelkoor Medium. Locatie: MFA Hart 
van Hapert, Oude Provincialeweg 21, Hapert.
Tijd: 4, 11 en 12 november 20.00 uur, 
6 november 14.00 uur. Entree: € 10,00. Hilari-
sche toneelvoorstelling voor jong en oud! 

ZONDAG 6 NOVEMBER

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

EventsEvents
theatertheater

zaterdag 1 oktober

PATRICK NEDERKOORN
Hoogtij (cabaret)
Grappige en bitterzoete voorstelling over 
klimaatverandering, dijken, grenzen,.....

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

zaterdag 1 oktober

THE WIENERS
The Wieners play Buddy Holly

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 17,50

EVENEMENT 
VERMELDEN?

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

Op Weg

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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Dit is een basis recept, je kan het aanpassen 
naar wat jij nog in de koelkast hebt liggen. 
De basis is rijst, ui, ei en het sausje. 
De spekjes kun je vervangen door kip, salami, 
chorizo, worst, garnalen etc. Heb je nog erwtjes 
of blikjes met bonen, kikkererwten of iets 
anders, het kan er allemaal in. Echt een recept 
waar je al je kliekjes in kwijt kan. Fijn weekend!

I Love to Cook
met  Ivanka

JONG & OUD

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

Gebakken Rijst

Ingrediënten
o 250 gr gekookte rijst
o 250 gr gerookte spekblokjes
o 200 gr gekookte sperzieboontjes
o 1 grote ui, 2 tenen knoflook, 1 rode paprika
o 3 bosuitjes, 1 blikje maïs, 3 eieren
o 2 el oestersaus
o 2 tl sambal, 2 el sweet chili saus
o 1 el ketjap manis

Voor 4 personen                           voorbereiding ≈ 15 min                               klaar in 25 min

Bereiding
Maak een sausje van de oestersaus, sambal, sweet chili en ketjap. Laat de maïs uitlekken 
Snipper de ui en fruit deze aan in een grote koekenpan. Voeg de gerookte spekblokjes toe en 
bak deze mooi bruin. Snijd ondertussen de bosuitjes in ringetjes, de paprika in stukjes en de 
boontjes ook wat kleiner. Voeg dan de paprika, bos ui en sperzieboonstukjes toe. Pers ook 
de knoflook erbij en bak alles een paar minuten. Klop de eieren los met wat zout en schep de 
groentes naar 1 zijde van de pan. Schenk het ei aan de andere kant en laat het roerend stollen. 
Voeg de rijst en maïs toe, roer alles goed door elkaar en bak het geheel even op hoog vuur. 
Voeg als laatste de saus toe, schep goed om en serveer.

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?

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

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

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

De vliegclub werd in 1977 opgericht en is in-

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

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

www.aeroclubbladel.nl

Open dag Aeroclub Bladel

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?
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SALE

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

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

* Actie geldig t/m 
   30 september 2022

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Bouwen, bouwen. 
Of toch niet?

“Vroeger stond hier tegenover één boerderij, hier-
naast hield het dorp op. Nu woon ik in het midden van 
Bladel,” overpeinst de 94-jarige oma van mijn vriendin 
die sinds haar huwelijk in hetzelfde huis woont. 
Vroeger één van de laatste huizen van het dorp, nu 
bijna letterlijk het middelpunt van Bladel. 

Er is een boel bijgebouwd in de tussenliggende 
zeventig jaar en nog steeds is het bouwen van 
huizen actueel. In de huidige wooncrisis is het voor 
elke woningzoekende ontzettend lastig. Jonge gezin-
nen willen groter wonen, ouderen juist kleiner en 
starters willen überhaupt ergens wonen. 

62.000 woningen
De doelstelling van de regio is om in Zuidoost-Brabant, van Reusel tot Gemert, in totaal 
62.000 woningen te bouwen voor 2030. Natuurlijk komen de meeste daarvan in en rondom 
Eindhoven te staan. Maar wat willen wij in de gemeente Bladel? Hoeveel woningen willen 
we bouwen? Willen we die woningen vooral in de grote kernen Bladel en Hapert gaan 
neerzetten, of willen we het gelijk verdelen over alle vijf dorpen? Gaan we bouwen binnen 
de dorpskernen, aan de randen van het dorp of juist tussen de dorpen in? Of kiezen we als 
gemeente onze eigen weg en laten we het bouwen aan de rest van de regio over? Het zijn 
vragen die nu actueel zijn en waar we de komende maanden een keuze in moeten maken.

Keuzes
Het zijn lastige keuzes, want: zoveel mensen, zoveel wensen. Veruit de meeste huizen 
in onze mooie vijf dorpen zijn gezinswoningen met een tuin. Maar starters en ouderen 
wonen steeds vaker liever in een appartement, al kiest de laatste groep ook graag voor een 
gelijkvloerse seniorenwoning in een ‘hofje’. Dit vraagt dus om een andere visie op bouwen. 
Maar past dat wel in het ruime, landelijke karakter van onze gemeente? Je zult dus goed 
moeten kijken waar je bepaald soort woningen gaat bouwen. In het centrum van Bladel of 
Hapert passen appartementen beter dan aan de rand van de dorpen. Aan die randen van 
de dorpen, of in de kleinere kernen van de gemeente, is men begrijpelijk gehecht aan de 
ruimte en het vrije uitzicht. Dat neem je niet graag van ze af. Maar ieder huis met een vrij 
uitzicht heeft een achterbuurman die ooit ook een vrij uitzicht had, net als de oma van mijn 
vriendin. Of bouwen we dan liever maar helemaal niet, of amper, en laten we onze dorpen 
zoals ze zijn? 

Zorgvoorzieningen
En met alleen huizen bouwen zijn we er niet! Voor elke inwoner van onze gemeente zijn 
een huisarts, scholen en andere (zorg)voorzieningen nodig. Bladel Transparant vindt het 
behoud van deze voorzieningen, die bereikbaar moeten zijn voor iedereen, noodzakelijk 
als we nieuwe woningen gaan bouwen. Ook de wegen, het OV én het elektriciteitsnet 
moeten eerst geschikt zijn.

Komende maanden wordt er over deze keuzes nagedacht. Laat het mij persoonlijk, of 
ons als Bladel Transparant, weten wat u ervan denkt. Dit gaat over de toekomst van onze 
mooie dorpen.

Arnoud van Hulst
Gemeenteraadslid Bladel Transparant
a.vanhulst@bladel.nl

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

HOOGE MIERDE - Als muzikale enthousi-
astelingen gaan wij, in samenwerking met 
boscafé Krek Wak Wou, een muzikale wan-
deltocht organiseren in Hooge Mierde.

Dit unieke evenement vindt plaats op zon-
dag 25 september. We gaan om 09.00 uur 
van start. Inschrijven en start is bij Boscafé 
Krek Wak Wou vanaf 09.00 tot 10.00 uur. Het 
inschrijfgeld is € 7,50 waarbij een gratis con-
sumptie is inbegrepen.

U gaat een wandeling maken door onze 
prachtige natuur waarbij u onderweg, op al-
lerlei onverwachte plekken, aangenaam ver-
rast gaat worden door o.a. een verteller en 
diverse muzikale optredens. De wandeling is 
ongeveer 8 km lang en begint en eindigt bij 
Boscafé Krek Wak Wou.

We hopen dat uw interesse is gewekt en u 
met ons gaat genieten van dit unieke evene-
ment. Tot zondag 25 september!

Muzikale wandeling in Hooge Mierde

HAPERT - Is fotogra-
fie & fotograferen 
jouw passie, maar 
wil je daar in verder 
komen en je hebt be-
hoefte aan contact 
met andere fotogra-
fen? Dan ben je wel-
kom in ons fotocafé, 

waar gezelligheid het belangrijkste is!

We doen elke maand activiteiten die we 
samen bepalen. Samen elkaar stimuleren en 
elkaar helpen met technieken want uiteinde-
lijk gaat het om een mooie foto. We verwach-
ten wel dat je enige basiskennis van fotogra-
fie en je camera hebt. Samen delen we de 
passie voor fotografie!

Heb je nog vragen, mail dan naar info@
richardsimons.nl of bel 06-13437693.

Is fotografi e & fotograferen jou passie?

BLADEL - Woensdag 19 oktober gaan be-
woners, leerlingen van basisschool de 
Toermalijn, vereniging Velt en medewer-
kers van de gemeente Bladel, hoveniers-
bedrijf Buijtels en WSZ de grasvelden 
rondom de woongebouwen aan de Bertus 
Aafjeshof in Bladel nog groener maken. Er 
komt een bloembollenactie. 

2.000 biobloembollen gaan de grond in
Dus niet zomaar bloembollen. Gewone 
bloembollen zijn behandeld met pesticiden. 
Ze verontreinigen de bodem en zijn scha-
delijk voor de bijen, die de pesticiden via de 
nectar binnenkrijgen. En dit terwijl er wel 
degelijk een alternatief is: biobloembollen. 
Ze zijn vandaag de dag ongeveer even goed-
koop geworden als gewone bloembollen en 
ook in alle geuren en kleuren te verkrijgen, 
maar dan zonder chemische troep. 

Roger de Leeuwe, bewonersconsulent WSZ: 
“Op woensdag 19 oktober planten wij aan de 

Bertus Aafjeshof in Bladel samen met ver-
schillende partijen biobloembollen. Het eer-
ste voedsel dat de bijen vinden in het voorjaar 
zal hier gezond zijn. Het zijn bovendien ver-
wilderingsbollen: ze houden zichzelf in stand 
en vermeerderen zelf. Al zou het wel kunnen 
dat ze niet netjes op een rijtje blijven staan. 
Daarnaast vinden wij de ontmoeting tussen 
verschillende bewoners en netwerkpartners 
erg belangrijk. Dit zorgt er zeker voor dat 
de leefbaarheid verbetert in en rondom de 
woongebouwen.”

Een project van Velt, de vereniging voor 
ecologisch leven en tuinieren samen met 
provincie Noord-Brabant
Dit jaar schoven zij de biobloembollen als 
campagnethema naar voren en hopen zo de 
markt van de biobloembollen open te bre-
ken. Zowel Velt, provincie Noord-Brabant 
als WSZ hopen dat deze actie mensen zal 
aanzetten om ook in hun eigen tuin voor bio 
te kiezen.

De bloemetjes en de bijtjes gaan bio
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Activiteiten 25 jaar Bladel
Wandelingen “Gemeente Bladel verbindt”
Ter ere van het 25-jarig jubileum van de gemeente Bladel 
is voor de zomervakantie in elk dorp een wandeling 
geopend met als thema ‘Gemeente Bladel verbindt’. 
Deze ommetjes zijn samengesteld in samenwerking met 
Visit Bladel. Er is al volop gewandeld in onze mooie 
gemeente! Bent u er nog niet aan toe gekomen en wilt 
u ook graag aan de wandel nu de vakantie weer voorbij 
is? U kunt een gratis routemapje met de verschillende 
routebeschrijvingen ophalen bij de gemeentebalie, Visit 
Bladel of de gemeenschapshuizen. Ook liggen deze 
mapjes bij toeristische punten.

Elke wandeling start bij een van de picknickbanken, 
waarop de routekaart en bijbehorende QR-code te 
vinden zijn. De routes zijn ook eenvoudig met deze 
QR-code te downloaden via de website van Visit Bladel, 
zodat u de wandeling ook kunt doen zonder een route 
op papier.

Jubileumsubsidie
Om het 25-jarig jubileum van de gemeente Bladel te 
vieren, wil de gemeente verenigingen, stichtingen en 
organisaties die een activiteit organiseren voor het 
25-jarige bestaan van de gemeente financieel 

ondersteunen. Hierbij kan worden gedacht aan een 
culturele activiteit, een sporttoernooi, een feest of een 
andere activiteit om het jubileumjaar mee te vieren. De 
subsidie is nog steeds beschikbaar voor activiteiten die 
tijdens een normaal jaar niet georganiseerd zouden 
worden. Wilt u ook iets organiseren en in aanmerking 
komen voor de subsidie, neem dan een kijkje op onze 
website voor de voorwaarden: 
https://www.bladel.nl/subsidie-voor-activiteiten-tijdens-
het-jubileumjaar. Tevens vindt u hier het 
aanvraagformulier.

Activiteiten
Inmiddels hebben er al een aantal activiteiten 
plaatsgevonden, waarbij gebruik is gemaakt van de 
jubileumsubsidie. Zo zijn bijvoorbeeld de padelbanen in 
Hapert en Bladel geopend, heeft Scouting Bladel een 
avonturendag georganiseerd en is er vitaliteitsdag voor 
senioren geweest in Hoogeloon. Maar er staat nog meer 
op de planning! Wilt u weten wat, neem dan eens een 
kijkje in de activiteitenagenda op de website van de 
gemeente Bladel: 
www.bladel.nl/evenementen-25-jaar-bladel. Hier staan 
de aankomende evenementen op een rij!

Crisisnoodopvang 
asielzoekers Hapert: hulp 
gevraagd
Op maandag 5 september 2022 was de 
informatiebijeenkomst voor inwoners over de 
crisisnoodopvang van maximaal 115 asielzoekers in 
Den Tref in Hapert. Hier werd onder andere 
aangegeven dat voor die groep dagbesteding 
wordt gezocht voor de periode 14 september tot 5 
oktober 2022. Voornamelijk Nederlandse taalles is 
nodig, maar ook activiteiten met de kinderen 
worden gewaardeerd. Inwoners kunnen zich 
aanmelden als vrijwilliger; dat wordt enorm 
gewaardeerd. Organisaties die iets willen doen (of 
die hulp kunnen gebruiken), kunnen zich ook 
melden. 

De locatiemanager van de Veiligheidsregio (die in 
Den Tref aanwezig zal zijn tijdens de 
opvangperiode), beoordeelt wat wel en niet nodig 
is. Hij brengt vraag en aanbod zo goed mogelijk bij 
elkaar. Aanmeldingen van vrijwilligers en van 
organisaties kunnen gemaild worden naar 
noodopvang@bladel.nl. De gemeente Bladel zet 
alle mails door naar de locatiemanager.

De CrisisNoodOpvang maakt ook gebruik van 
vrijwilligers (Ready-To-Help) van het Rode Kruis. Als 
u via het Rode Kruis ingezet wilt worden dan kunt 
u zich aanmelden via Ready-to-Help 
https://www.rodekruis.nl/wat-kun-jij-doen/steun-
met-tijd/ready2help/. Er is geen specifieke opleiding 
nodig. Via het Rode Kruis zijn er dan dagelijks 
diensten van 09.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 
17.00 uur.

Heeft u verder nog vragen over de 
crisisnoodopvang, kijk dan op de website van de 
gemeente: https://www.bladel.nl/noodopvang.

Wilt u zich meer verbonden voelen met anderen? Wilt 
u leren hoe u gemakkelijker contact kunt maken en 
onderhouden? Bent u inwoner van de gemeente 
Bladel, Bergeijk, Eersel of Reusel-De Mierden? Dan 
hebben wij een leuke gratis training! 

U leert contact maken, actief luisteren, herkennen van 
emoties, uitdrukken van gevoelens, durven vragen en 
uw mening geven, maar ook uw grenzen herkennen en 
aangeven. Tijdens de tweede bijeenkomst oefent u met 
alledaagse situaties en hoe u kunt reageren op 
anderen. Deelname aan de training biedt herkenning, 
een mogelijkheid om uw vaardigheden te oefenen en 
de kans om kennis en ervaringen met elkaar te delen. 
Misschien vindt u zelfs een maatje waarmee u na de 
training contact kunt houden!

Interesse in de training?
De training bestaat uit twee bijeenkomsten voor een 
groep van maximaal 12 mensen. 
De training wordt twee keer aangeboden:

•  Donderdag 13 oktober 2022 en donderdag 
20 oktober 2022 van 09.30 tot 14.00 uur. 
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4 in Bladel. 

•  Donderdag 17 november 2022 en donderdag 
24 november 2022 van 09.30 tot 14.00 uur. 
Locatie: De Smis, Smitseind 33a in Duizel.

Heeft u interesse? Meldt u dan gratis aan via: www.
bergeijk.nl/trainingvaardigheden. Heeft u eerst nog 
vragen? Neem dan contact op met Mieke Maas van 
Lumens, 06-52740923 of m.maas@lumenswerkt.nl of 
met Roel Struijk van MEE de Meent Groep, 
06-43366760 of r.struijk@meedemeentgroep.nl  
Ben er snel bij, want vol=vol! 

In samenwerking met 

Training communicatieve en sociale vaardigheden

In samenwerking met 

Inwonerspanel 
gemeente Bladel
Doe mee!

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

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       Bossingel 11, bouwen van een bungalow met 

bijgebouw. Datum besluit: 7-9-2022;
•       Het Bosch 16, uitbreiden van de woning. Datum 

besluit: 5-9-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hoogeloon
•       Verzetshelden 36 en Sterakkers 30 en 37, bouwen 

van 3 tijdelijke CPO woningen.

Bladel
•       Hallenstraat 2, verbreden van een inrit.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•       Mars 1, plaatsen van een carport en 

buitenberging. Datum besluit: 6-9-2022;
•       Oude Provincialeweg 17,19,21,21A en 21B, 

brandveilig gebruiken van een multifunctionele 
accommodatie (MFA). Datum besluit: 1-9-2022.

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit

Hoogeloon
•       Landrop 3, voornemen weigeren vergunning voor 

het afwijken van het bestemmingsplan voor het 
houden van kleinschalige horeca activiteiten.

Verleende vergunning 
APV-Bijzondere wet

Bladel
•       Egyptischedijk 14, ontheffing voor een kampvuur 

bij de blokhut voor de jaren 2023 t/m 2027. 
Datum besluit: 1-9-2022.

Hoogeloon
•       Verzetshelden 14, 16, 18, 20, 32, 34 en 

Sterakkers 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40 en 42, bouwen van 20 woningen. 
Datum besluit: 5-9-2022.

Melding APV-Bijzondere wet

Casteren
•       Kerkstraat/Zandstraat, organiseren van Kermis 

Casteren van 24 t/m 27 september 2022.

Melding

Bladel
•       Raamloop 4, mobiel breken van 2200 ton 

betonpuin.

Subsidie voor waardering vrijwilligers 

De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor 
waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde 
organisaties ingesteld. 

Wat houdt de regeling in
Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen 
jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen 
net zoals voorgaande jaren, in 2022 in aanmerking 
komen voor een éénmalige subsidie. Onder een 
vrijwilligersorganisatie wordt verstaan een organisatie 
zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en 
waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers 
zijn. De subsidie is bedoeld om die vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen 
zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan individueel 
(bijvoorbeeld een kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld 
met een etentje). 

De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als 
doel kwetsbare inwoners van Bladel te ondersteunen. 
Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen 
die (volgens de Wmo) als kwetsbaar worden 
beschouwd, te weten: mensen met een lichamelijke 
beperking, chronisch psychische problemen, een 
verstandelijke beperking, psychosociale (inclusief 
materiële) problemen, opvoed- en opgroeiproblemen of 
een meervoudige problematiek (verslaafden).

Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden 
voor anderen dan de eigen leden/vrijwilligers 
georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet statutair 
gevestigd zijn in de gemeente Bladel. 

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers en is maximaal € 750,00 per organisatie:
• tot 10 vrijwilligers:     € 250,00
• 10 tot 50 vrijwilligers:     € 500,00
• 50 vrijwilligers of meer:   € 750,00.

Aanvragen
Via de website www.bladel.nl kunt u een 
aanvraagformulier downloaden. Dit formulier kunt u 
ingevuld mailen naar y.prummel@bladel.nl. U kunt ook 
onderstaand formulier gebruiken en opsturen naar de 
gemeente Bladel, t.a.v. mevrouw Y. Prummel, 
Postbus 11, 5530 AA Bladel. De aanvraag moet vóór 
1 november 2022 worden ingediend.

Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de 
subsidieaanvraag met een aanvraagformulier in te 
dienen.

.....................................................................................

Aanvraagformulier

Naam organisatie: .........................................................

Organisatie is gevestigd in: ............................................

Contactpersoon: ...........................................................

Telefoonnummer contactpersoon: .................................

E-mail contactpersoon: .................................................

Bank-/gironummer organisatie 
en tenaamstelling daarvan: ...........................................

Doelstelling van de organisatie: .....................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Aantal vrijwilligers actief in de organisatie: ....................
Onder vrijwilliger wordt verstaan degene die diensten
verricht voor een organisatie zonder daarvoor op 
enigerlei wijze een vergoeding te ontvangen, anders 
dan een eventuele onkostenvergoeding.

Waarderingsactiviteit in 2022: .......................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Welke activiteit heeft u gedaan of gaat u doen om uw 
vrijwilligers te waarderen? En wanneer wordt deze 
activiteit uitgevoerd? Een begroting/afrekening is niet 
nodig, omdat de subsidie een vast bedrag is.

.....................................................................................

✄ ✄

✄ ✄

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 30 augustus 2022 de 
volgende besluiten genomen:

Damoclesbeleid 2022 gemeente Bladel
De Burgemeester heeft besloten het Damoclesbeleid 
2022 gemeente Bladel (Handhavingsbeleid op 
artikel 13b Opiumwet) overeenkomstig de 
beleidsregel vast te stellen en in werking te laten 
treden op de dag na die van de bekendmaking 
onder gelijktijdige intrekking van het Damoclesbeleid 
2019 gemeente Bladel. Het college heeft kennis 
genomen van het besluit.

Wijzigingsplan Heuvel 12 Hoogeloon
1.  Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat 

het verhaal van kosten anderszins is geregeld;
2.  Het wijzigingsplan wordt ongewijzigd 

vastgesteld.

Terugkoppeling onderzoek naar de 
energieopwekkingspotentie A67
1.  De resultaten van het onderzoek naar de 

energieopwekkingspotentie A67 worden voor 
kennisgeving aangenomen;

2.  Er wordt open gestaan voor een vervolg, mits het 
initiatief door een burgerinitiatief en/of 
marktpartij wordt genomen, waarbij de 
gemeente een faciliterende rol heeft;

3. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. Reconstructie Hallenstraat / Kleine Hoeven  Bladel / Reusel week 34-2022 t/m week 46-2022 Huijbregts Infra  N.V. (Reusel), i.o.v. de gemeente Reusel
4. Vernieuwing asfalt, Diamantweg en Smaragdweg  (KBP) Hapert    week 37-2022 zaterdag 17 en zondag Heijmans N.V.  (Rosmalen)
   18 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

Vastgesteld wijzigingsplan 
“Heuvel 12 Hoogeloon” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het wijzigingsplan “Heuvel 12 
Hoogeloon” is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de wijziging 
van de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1’ 
naar de bestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’. 
Het is gelegen op Heuvel 12 in Hoogeloon. Het bestaat 
uit een toelichting, planregels en verbeelding.

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

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief 
bijbehorend collegebesluit gedurende zes weken van 

16 september 2022 tot en met donderdag 27 oktober 
2022 ter inzage bij het KCC in het gemeentehuis. U 
kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/
bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

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

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 27 oktober 
2022. Het beroepschrift moet u sturen naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 

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

Voor meer informatie over dit wijzigingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer T. Verdonk van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
MET KANTOREN IN HELMOND EN EINDHOVEN

TE KOOP PER INSCHRIJVING

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Busschoor ong te 
Hulsel met een oppervlakte van 04,31.58 ha.

Inschrijving tot en met 10 november 2022 vóór 13.30 uur.

Brochure met inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier 
kunt u opvragen bij ons kantoor 0492-661884 of heuvel@heuvel.nl. 
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Molenberg 25 Reusel

Open Huis

19 september 
18:00 - 19:30 uur
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TUINTJE OP JE DAK
Wist je dat jij met een groendak de lucht 

zuivert? En dat je de natuur beloont? 
Een groendak kent vele voordelen. 

Het verhoogt de biodiversiteit in jouw 
leefomgeving. Zo draag jij bij aan de 

bloemetjes en de bijtjes.

Tuintje op je dak?
Neem contact met ons op

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

GLAS IN LOOD/
TIFFANY         

Open dag
Zondag 25 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

Nieuwe workshops en 
cursussen starten weer 

in september 2022.

Aanmelden kan voor een 
dagdeel of de avond.

Voor meer informatie: 
Telefoon  0497-642111, of 
 06-20661057          
E-mail 
l.jansen-sanders@planet.nl
 
JaCo Glas
Corry Jansen,  
Kattenbos 5, Reusel

Door Renate Matthijssen

HAPERT - Het was zondag 11 september, 
een mooie dag voor Jan Kerkhofs uit Ha-
pert. Hij werd benoemd tot 23e Haopertse 
Gaoper; een eretitel die slechts weinigen 
krijgen. Verrast nam hij de versierselen in 
ontvangst; het meezingen van het Haperts 
volkslied was voor Jan geen enkel pro-
bleem, hij was namelijk elf jaar lang ver-
antwoordelijk voor de verkiezing van de 
Gaopers.

Verhuizing Haopertse Gaoper
De dag begon vroeg voor de leden van het 
genootschap. Om half tien werd het originele 
beeldje van de Haopertse Gaoper verhuisd 
van De Kloostertuin naar d’Ouwe Pastorie 
waar hij voortaan zal staan om het leven van 
alledag te beschouwen. Typerend voor de 
Gaoper is dat hij het leven beziet en er het 
zijne van denkt. Met passend vervoer werd 
de overdracht gedaan, een stoet Gaopers 
plechtig achter de oldtimer aansjokkend. 
In de oude pastorie aangekomen, werd het 
beeldje toegezongen door zijn collega’s met 
het Haperts volkslied. Daarna vertrok het ge-
zelschap naar Zorgboerderij de Ganzestart 
waar de koffie en het gebak klaarstonden en 
waar het wachten was tot de nieuwe Gaoper 
zich zou melden.

Jan Kerkhofs
Met een smoesje was Jan Kerkhofs naar de 
zorgboerderij gelokt en blij verrast had hij 
direct in de gaten wat er stond te gebeuren. 
Jan was jarenlang voorzitter van Muziekver-
eniging Kunst Adelt, die het initiatief nam om 
het Genootschap van Haopertse Gaopers op 
te richten. Maar liefst elf van de drieëntwin-
tig Gaopers heeft Jan geïnstalleerd. Hij kreeg 
de titel omdat hij voldoet aan alle criteria die 
er zijn voor een Gaoper: actief in de samen-
leving en een verhalenverteller zijn. Jan was 
voorzitter van Kunst Adelt, de VVV en de 
kerststal, zet zich als vrijwilliger in voor de 
WensAmbulance en staat altijd klaar voor zijn 
medemens. Hij zit nooit om een praatje verle-
gen en beziet het leven van de zonnige kant.

Janboel
Jan is de vierde Jan in het genootschap en 
dat maakte dat Frits Oomen grapte dat hij 
het inmiddels maar een Janboel vindt, binnen 
de club. Met de installatie van Jan Kerkhofs 
gaat de gemiddelde leeftijd van het genoot-
schap wel drastisch omlaag: van 73,5 jaar 
naar 73,1. De presentatie van de verdiensten 
van Jan werd verzorgd door de nieuwe voor-
zitter van Muziekvereniging Kunst Adelt Fred 
Vanderbroeck. Hij kwam als Contente Mens 
van Eersel naar Hapert, maar verzorgde als 
‘Incontinente Mens’ een ware buut, waarin de 
werkzaamheden en kwaliteiten van Jan naar 
voren kwamen. 

Proosten op het leven
Nadat Jan de versierselen – sjaal, pet, wan-

delstok, broche en oorkonde – in ontvangst 
had genomen, toog het gezelschap naar ’t 
Gaopersbenkske in het park achter de Zorg-
boerderij om te proosten op het leven. Jan 
past bij de groep, weet als geen ander con-

tact te maken, verhalen te vertellen en men-
sen aan een doel te verbinden. De volgende 
Haopertse Gaoper zal traditiegetrouw weer 
bekend worden gemaakt tijdens het carna-
valsconcert van Kunst Adelt in 2023.

 Jan Kerkhofs nieuwe Haopertse Gaoper

Jan was jarenlang voorzitter van Muziekvereniging Kunst Adelt, die het initiatief nam om het Genootschap van  
Haopertse Gaopers op te richten. Maar liefst elf van de drieëntwintig Gaopers heeft Jan geïnstalleerd. Hij kreeg de 
titel omdat hij voldoet aan alle criteria die er zijn voor een Gaoper: actief in de samenleving en een verhalenverteller 
zijn. Jan was voorzitter van Kunst Adelt, de VVV en de kerststal, zet zich als vrijwilliger in voor de WensAmbulance en 
staat altijd klaar voor zijn medemens. Hij zit nooit om een praatje verlegen en beziet het leven van de zonnige kant. 
Foto’s: Jo Kroonen

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!
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Afval kwijt? 
milieustraat DONDERS Esbeek

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

Door Piet Gijsbers

BLADEL - In een goed gevulde grote zaal 
van café-zaal-restaurant De Tipmast in 
Bladel vonden vorig weekend de festivitei-
ten plaats bij gelegenheid van het 75-jarig 
jubileum van Tour- en Wielerclub Het Snel-
le Wiel-Bestronics. 

Vrijdagavond  was er een receptie waarop, 
na de opening door speaker Carlo Leijten, 
achtereenvolgens het woord werd gevoerd 
door clubvoorzitter Rob Kuijpers, de voor-
zitter van de jubileumcommissie Jurgen van 
Limpt, burgemeester Remco Bosma, namens 
het gemeentebestuur van Bladel, en door 
Patricia Bijl, namens het KNWU districtsbe-
stuur Zuid-Oost Nederland. Zij blikten in hun 
speech uiteraard terug op de vele activitei-
ten die Het Snelle Wiel in de loop der jaren 
organiseerde. Zo maar een greep daaruit: 
de Acht van Bladel, de Ster van Brabant, al-
lebei meerdaagse wedstrijden, de aankom-
sten van Olympia’s Tour in Bladel, toertocht 
De Dubbele Acht, het tot stand komen van 
een prachtige clubaccommodatie in Hapert 
op sportpark De Lemelvelden en het moun-
tainbikeparcours Dak van Netersel. Allemaal 
door een grote groep vrijwilligers tot stand 
gebracht. Tijdens de receptie werd ook het 
jubileumboek 75 jaar Snelle Wiel gepresen-
teerd, waarin jaar na jaar de activiteiten van 
Het Snelle Wiel in beeld worden gebracht.

KNWU-onderscheiding
Het bestuur van Het Snelle Wiel-Bestronics 
en de jubileumcommissie konden mensen 
van zusterverenigingen als Buitenlust Hel-
mond, TML Dommelstreek en TWC Tempo 
verwelkomen. Uiteraard waren veel cluble-
den aanwezig om de felicitaties aan het ju-
bilerende bestuur over te brengen. Bij hen 
een stevige afvaardiging van de zusterorga-
nisatie Stichting Wielerevenementen Bladel. 
En ook een aantal van de vele clubsponsors 
lieten zich opmerken tussen de aanwezigen. 
Clubbestuurder Hans Bogaars, de man die al 
jarenlang de contacten met de sponsors on-
derhoudt, kreeg een KNWU-onderscheiding. 
En de vereniging werd verblijd met een groot 
spandoek waarmee de KNWU haar dank 
toonde. De jeugd vermaakte zich opperbest 
op een discoavond in een andere zaal van De 
Tipmast. Kortom, een geslaagd begin van het 
jubileumweekend.

Erelid
Op zaterdag 10 september kregen de feest-
activiteiten een vervolg met een jubileum-

tocht langs een aantal sponsoren van de 
club. Ondanks een aantal stevige regenbui-
en fietsten tal van leden, de echte diehards, 
een fietstocht van 100 kilometer dan wel een 
gezinstocht van 32 km. Aansluitend was er 
een feestavond in De Tipmast voor alle leden 
met daarnaast een aparte jongerendisco. Die 
avond kreeg oud-clubvoorzitter Jurgen van 
Limpt het erelidmaatschap voor de vele ac-
tiviteiten die hij ook nu nog altijd verricht bin-
nen de vereniging. Daarmee sluit hij aan het 

kwartet Wout van Gompel, Nelly Kraayvan-
ger, Jos van Ham en Ben van Gool.

Loterij
Bij de trekking van de jubileumloterij vielen 
de prijzen op de volgende lotnummers:
1e prijs: Meubelcheque Xooon - nr. 1858
2e prijs: Transportfiets Bito Bladel - nr. 0516
3e prijs:  Snelle Wiel-Bestronics kledingpak-

ket à € 200,00 - nr. 0060
4e prijs:  Cadeaucheque € 100,00 Top Shop 

- nr. 1404
5e prijs: Fietshelm - nr. 0500
6e prijs:  Dinerbon voor 2 personen De Tip-

mast - nr. 0557
7e prijs: Airfryer Witgoed Verhagen - nr. 0121
8e prijs:  Cadeaucheque € 75,00 Hubo Bladel 

- nr. 1327
9e prijs:  Dinerbon voor 2 personen De Tip-

mast - nr. 0087
10e prijs:  Shirt INEOS getekend Bioracer - nr. 

0277
11e prijs:  Levensmiddelentas € 50,00 AH Bla-

del - nr. 0331
12e prijs:  Bloemenbon € 50,00 Bloemenate-

lier Ad Basten Hapert - nr. 0268
13e prijs:  Levensmiddelenmand € 50,00 

Jumbo Bladel - nr. 1288
14e prijs:  Barbecuepakket voor 4 personen 

Landleven Bladel - nr. 0352
15e prijs: Wijnpakket - nr. 0637

Prijzen zijn af te halen, voor 30 september 
2022, op het adres Zeegstraat 44 in Reusel. 
Tel. 06-11439020.

Het Snelle Wiel-Bestronics vierde 75-jarig jubileum

KNWU-onderscheiding voor Hans Bogaars (foto: Theo van Sambeek)

Erelid Jurgen van Limpt (foto: Theo van Sambeek)

BERGEIJK - Heel veel jongeren in Neder-
land willen nieuwe mensen ontmoeten, 
maar weten niet goed hoe ze dat moeten 
aanpakken. Herken jij dit? Social Friday 
has your back! Cordaad Welzijn organi-
seert een Social Friday-activiteit in Berge-
ijk op 30 september. Een gezellige avond 
voor jongeren uit de gemeenten Reusel, 
Bladel, Bergeijk en Eersel.

Sociale boost
Door de coronamaatregelen hadden jonge-
ren lange tijd veel minder sociaal contact. “Je 
ziet nu dat veel jongeren een duwtje in de rug 
nodig hebben om op sociaal vlak weer beter 
in hun vel te zitten”, aldus Jolanda van Gerwe. 
Ze is oprichter van Stichting Join us en orga-
niseert Social Friday. “Dat broodnodige zetje, 
dat is precies wat Social Friday biedt aan jon-
geren tussen de 12 en 30 jaar: een gezellige 
avond met andere jongeren die óók dat duw-
tje in de rug nodig hebben.” 

Tijdens deze avond ontmoeten jongeren al-
leen maar gelijkgestemden die het ook fijn 
vinden nieuwe mensen te leren kennen. Op 
tientallen plekken in het hele land kunnen 
jongeren op vrijdagavond 30 september an-

deren ontmoeten tijdens een toffe Social  
Friday-activiteit.

Social Friday in Bergeijk
Cordaad Welzijn organiseert in Bergeijk een 
Pub Quiz. We spelen 6 rondes met elk een 
eigen thema: wie is het, sport, waar ligt het, 
muziek, dieren, films en series. Welk team 
weet het meeste? De avond start om 18.00 
uur met een gezellige barbecue, waarbij re-
kening wordt gehouden met allerlei dieet-
wensen (halal, vega, vegan, etc). Om 19.30 
uur begint de activiteit. De locatie is het 
Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. 
Ben jij er gezellig bij? Olga helpt je op weg 
deze avond. Schrijf je snel in via onderstaan-
de link. 

Organisatie
Social Friday vindt dit jaar voor de eerste keer 
plaats en is onderdeel van de Week Tegen 
Eenzaamheid. De avond wordt in opdracht 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport georganiseerd door Join Us, een 
stichting die zich inzet voor het verminderen 
van eenzaamheid bij jongeren.

www.socialfriday.nl

Jongeren, doe mee met Social Friday

KEMPENLAND

Donderdag 22 september organiseren 
KempenPlus en UWV een banenmarkt. 
Iedereen is welkom. Het evenement vindt 
plaats op het Werkplein, Raambrug 8 in 
Bladel. Tientallen werkgevers uit diver-
se sectoren zijn aanwezig om jou te leren 
kennen, hun vacatures aan je te tonen en 
- bij een wederzijdse klik - een vervolgaf-
spraak met je te maken.

Een fijne werkplek voor iedereen
Met de aanwezigheid van werkgevers uit sec-
toren als logistiek, distributie, productie, zorg, 
administratief en horeca, belooft de banen-
markt een interessant evenement te worden. 
Het doel? Een fijne werkplek voor iedereen! 
Werkzoekenden ontdekken de diversiteit aan 
werkgevers in de Kempen. Letterlijk. Door 
beide bij elkaar te brengen, wordt de drempel 
om te solliciteren lager.

Dus ben je op zoek naar een nieuwe baan? Of 
heb je hulp nodig bij het samenstellen van je 
CV? Meld je dan vóór 20 september aan voor 
de banenmarkt via communicatie@kempen-
plus.com.

Laat jezelf 
zien tijdens 
de banen-
markt!

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl
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Najaar 2022Najaar 2022

Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

WESTELBEERS - Op zondag 25 septem-
ber, om 14.30 uur, is er een optreden van 
De Zjoem in De Cultuurboerderij, Voldijn-
seweg 8 in Westelbeers.

Wellicht heeft u al eens kennisgemaakt met 
De Zjoem. Op een zomers terras, een cultu-
reel festival of tijdens één van hun theaterop-
tredens. Door hun opmerkelijke samenstel-
ling laat De Zjoem een uniek geluid horen, 
want wie ze ooit gehoord heeft herkent de 
Zjoem-sound uit duizenden. 

Met een fundament van koperblazers, aan-
gevuld met accordeon, gitaar en zang is De 
Zjoem... gewoon De Zjoem. Zeker geen kapel 
(te weinig hoempa), ook geen band (want 
geen drummer) en ook geen orkest (want 
geen dirigent). En hoewel het erop lijkt: ook 
geen boyband (want geen kapsones).

In De Zjoem brengen de 7 muzikanten uit de 
Kempen het beste in elkaar naar boven en to-
veren ze bekende en minder bekende melo-
dieën schijnbaar moeiteloos om tot een vrolij-
ke polka of een meeslepende (Brabo-)blues. 
Muziekliefhebbers zullen worden verrast met 

ongeveer alles tussen ABBA en The Rolling 
Stones, met de Zangeres zonder Naam en 
K3 als min of meer logische tussenstations. 
Herkenbare muziek, vol invloeden uit verre 
streken, maar altijd met humor en een onver-
valste Brabantse tongval.

De Zjoem belooft hun publiek een glimlach 
op de lippen met hun aanstekelijke muzikale 
vrolijkheid. Met succesvolle theatershows en 
optredens op grote én kleine festivalpodia, 
heeft De Zjoem dan ook al een indrukwek-
kend muzikaal ‘spoor van bezieling’ achterge-
laten. Want voor wie het niet wist: ‘zjoem’ is 
een Kempisch woord dat staat voor bezieling, 
enthousiasme en geestdrift. En die naam is 
dus niet voor niets is gekozen.

Bezetting: Maarten van Bussel (zang, gitaar), 
Arie van den Broek (zang, accordeon), Jeroen 
Troost (trompet), Jack Kolsters (klarinet), Gidi 
Ansems (trombone), Marco Roosen (trombo-
ne) en Bart van Rooij (bombardon).

Wees welkom! Graag reserveren via 

www.cultuurboerderij.nl

Optreden van De Zjoem in 
De Cultuurboerderij

Op donderdag 22 september opent Oog-
café Reusel-De Mierden haar deuren! Tus-
sen 10.00 en 12.00 uur vindt in de kantine 
van het gemeentehuis het eerste Oogcafé 
plaats: een ontmoetingsplek voor iedereen 
met een visuele beperking en hun naasten. 

Martien Adams, Aline Timmermans en Patric 
Lavrijsen zijn de initiatiefnemers. Ze zijn in de 
afgelopen jaren hun zicht geheel of gedeel-
telijk kwijtgeraakt. Dat heeft een enorme im-
pact. Oogcafé’s worden al op diverse plaat-
sen in het land georganiseerd. 

Martien, Aline en Patric organiseren het Oog-
café voor Reusel-De Mierden en omgeving. 
Voor vragen zijn ze te bereiken via 

oogcafereuseldemier-den@hotmail.com

Oogcafé opent 22 september haar deuren

Het Agentschap Wegen en Verkeer Ant-
werpen en gemeente Arendonk organi-
seren op 22 september, om 19.30 uur, een 
online infosessie. Tijdens deze infosessie 
krijg je alle informatie over de renovatie 
van brug 5 Voorheide in Arendonk. 

Deze renovatie start op 27 februari 2023 en 
duurt ongeveer zes maanden. Gemotoriseerd 
verkeer wordt die zes maanden omgeleid. 

Fietsers en voetgangers kunnen de fietsbrug-
gen blijven gebruiken.

Schrijf je in!
Inschrijven voor de online infosessie en voor 
meer informatie over de renovatie en omlei-
dingen zie:

www.wegenenverkeer.nl/arendonk

Infosessie renovatie brug 5 Voorheide in Arendonk
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... Dasht-e Lut, 
een groot 

woestijngebied 
in Iran, de heetste 
plek op aarde is? 
Er werd ooit een 

temperatuur van meer 
dan 70 graden gemeten. 
Het is de op een na 

droogste plek op aarde 
en er leven geen dieren. 

Ook mensen komen er 
(begrijpelijkerwijs) 
niet. De woestijn 

bestaat uit duinen en 
rotspilaren.

www.loesje.nl

De ‘Duim’ gaat omlaag
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m

ALLERHANDE

Onze duim gaat omhoog voor alle mensen die bij Hulp 
in Nood Bladel-Netersel een lotje hebben gekocht. Wij 
willen hierbij de vrijwilligers, sponsors en donateurs ook 
bedanken. Dankzij jullie kunnen we mensen een steuntje 
in de rug geven.

Bestuur Hulp in Nood Bladel-Netersel

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

Een duim omhoog voor alle spelers, oud-spelers, oud-trainers, organisatie en iedereen die 
aanwezig was bij mijn afscheidswedstrijd op zaterdag 10 september bij HMVV. Ik heb enorm 
genoten. Bedankt allemaal!

Johan Luijten

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

Een dikke duim omhoog van alle leden, jong en oud, voor de geweldige organisatie van de 
feestdag i.v.m. het 90-jarig bestaan van DOSKO’32. Het was een geweldige dag voor jong en 
oud. Toppie! 

Een feestganger van DOSKO’32

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

De duim gaat omlaag voor de vrouw die 2 zakken afval in 
andermans kliko gooide!

Bewoner, regio Dooland Bladel

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

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

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

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

de
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ui
m

De ‘Duim’ gaat omhoog

4 generaties in Bladel. Overgrootmoeder Mary van Schaijk-Giesbers, oma Anita Broeders-van Schaijk, moeder 
Annelotte Broeders en baby Vieve van Gompel. 

4 generaties4 generaties

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 24 september is het 
weer dansen voor 50-plussers 
in d’n Aachterûm te Reusel. De 
gezelligheid is terug op 2 dans-
vloeren.

• Tijd 19.30 - 23.30 uur
• Entree € 1,50 
• DJ Pirke zorgt voor de dansmuziek

Van harte welkom!

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!
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Lid buurtpreventie voor jouw wijk 
Samen zijn jullie de oren en ogen in de wijk 
op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
Binnen het wijkteam worden de taken ver-
deeld, zoals:
- Het melden van onveilige situaties
- Nieuwe wijkbewoners informeren
-  Jaarlijks buurtcontroles uitvoeren met poli-

tie en gemeente

Help mee om jouw buurt veilig te houden.  
Het kost je circa 10 uurtjes per jaar. Meer 
informatie bij Daisy van Dordrecht Buurt-
preventiecoördinator Gemeente Bladel, tel. 
0497-361632 of buurtpreventie@bladel.nl

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

Cordaad Welzijn zoekt:

Gezelschapsmaatje  
Een 59-jarige mevrouw in Netersel zoekt 
een vrijwilliger voor een luisterend oor, een 
wandeling en om meer onder de mensen 
te komen. Er is een vermoeden van autis-
me, maar dit is echter nog nooit onderzocht.  
Mevrouw heeft moeite met plannen, structu-
reren en contact maken. 

Tuinmaatje  
Wie wil een Bladelse 40+ man met een fysie-
ke beperking helpen in de tuin? Meneer kan 
wel een beetje meehelpen maar hij kan niet 
goed bukken. Ben jij de vrijwilliger die eens 
per maand/eens per 2 maanden het onkruid 
in zijn voor- en achtertuin wil komen plukken?

Word ook maatje! Info via Eefje Heesterbeek: 
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl of bel 
naar 06-58797156.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

in de regio

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

Bent u deze wandelaar? 

Dan wint u een paar ATC-wandelsokken 
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00 
en een 12-uurtje van Café ‘t Pleintje. 

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

Dansen in 
Vessem

Op zaterdagen 24 september en 
22 oktober zijn er weer open stijl-
dansavonden in D’n Boogerd aan 
de Servatiusstraat 6 in Vessem.

• Voor jong en oud
• Ballroom en Latin
• Van 20.30 tot 00.00 uur
• Entree € 3,50 incl. hapjes

Kijk op Facebook stijldansen in Ves-
sem, voor actuele informatie. Voor 
meer informatie kun je mailen naar 
stijldanseninvessem@outlook.com 

Weggooien 
is zonde
Repair Café in Bladel

Op dinsdag 20 
september  van 
13.00 tot 16.00 uur 
staan onze repa-
rateurs weer klaar 
om u te helpen 
met het repareren 
van uw defect ap-
paraat, uw mes-
sen (m.u.v. kooi-

maaiers)  te slijpen, uw fiets na te kijken, 
uw kleding te herstellen dan wel verstellen 
enz. enz.

Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig met 
reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei 
terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapot-
te spullen mee en gaan samen met de des-
kundigen aan de slag.

Iedere 3e dinsdag van de maand is het Re-
paircafé van Het Kompas open. U vindt het 
Repair Café aan de Torendreef 20 te Bladel. 
Heeft u vragen, bel 0497-385069, kijk op onze 
website of mail naar info@kompasbladel.nl

www.kompasbladel.nl

Open Tuin 
met expositie

HOOGELOON - Op zondag 18 septem-
ber is er van 11.00 tot 17.00 uur een 
Open Tuin met expositie van Marjan 
Stads (schilderijen), Koos Linnemans 
(keramiek en glas) en brocante. 

Voor More Africa, het project van de 
Hoogeloonse Ellen van Beers in Zanzi-
bar, worden tuinplantjes verkocht. Loop 
gerust achterom, de koffie staat klaar! 
Adres: Vessemseweg 21, Hoogeloon.

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.

4 OKTOBER T/M 6 DECEMBER
EXPOSITIE ‘VESSEM IN BEELD’
Landschappen, portretten en vrij werk van 
Jack Mies. Locatie: Praathuis, 
Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4, Vessem. 
Open: di. en do. 10.00-12.00 uur en 13.00-16.00 
uur, za. 13.00-16.00 uur. Gratis entree. 

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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Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

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.

José S. is 69 jaar en doet al sinds haar vijf-
tigste mee aan het onderzoek. “Ik vind het 
belangrijk dat een afwijking in mijn bor-
sten zo snel mogelijk wordt ontdekt. Dan is 
de kans op genezing groter.”

Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. 
De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom 
krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar 
een uitnodiging voor dit onderzoek. Dankzij 
het gratis bevolkingsonderzoek overlijden 
jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrouwen min-
der aan borstkanker.

Het onderzoek bestaat uit het maken van 
röntgenfoto’s van de borsten. Voor een goede 
beoordeling van de röntgenfoto worden de 
borsten samengedrukt. José: “Sommigen 
merken er bijna niets van, maar in het verle-
den vond ik het onderzoek weleens gevoelig. 
De screeningslaborante vertelde me dat het 
helpt om te ontspannen.” 

Vanwege het coronavirus zijn verschillende 
maatregelen genomen om veilig te kunnen 
screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daar-
door kunnen het bevolkingsonderzoek en de 
aansluitende zorg veilig en met goede kwali-
teit worden georganiseerd. 

Door een landelijk tekort aan screeningslabo-
ranten is het niet mogelijk om vrouwen elke 
2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingson-
derzoek. De vertraging in het uitnodigen is 
door het coronavirus nog groter geworden. 
Daarom is besloten de periode tussen 2 uit-
nodigingen tijdelijk te verlengen naar maxi-
maal 3 jaar. Als we voldoende nieuwe mede-
werkers hebben opgeleid, kunnen vrouwen 
weer iedere 2 jaar uitgenodigd worden. 

Het bevolkingsonderzoek moet voor alle 
vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op 
dit moment niet zo. In de ene regio moeten 
vrouwen langer wachten op het onderzoek 
dan in een andere regio. Om de verschillen te 
verkleinen, kan het zijn dat het onderzoek op 
een andere locatie plaatsvindt.

Vrouwen uit Reusel-De Mierden met de post-
codes 5094 tot en met 5096 en 5541 worden 
voor deze ronde van het bevolkingsonder-
zoek uitgenodigd. Het onderzoekscentrum 
is van begin oktober tot en met half decem-
ber  te vinden voor het gemeentehuis aan het 
Kerkplein 3 in Reusel.

Onze informatielijn is op werkdagen tussen 
09.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnum-
mer 088-00 01 330. Meer informatie vindt u op 

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Bevolkingsonderzoek borstkanker 
in Reusel-De Mierden

VESSEM - Van 4 oktober tot en met 6 de-
cember is in Het Praathuis van de Jacobus-
hoeve in Vessem een expositie te zien van 
kunstenaar Jack Mies. Schilderijen met 
afbeeldingen uit de natuur, gezien door de 
ogen van een liefhebber.

In de Jacobushoeve is een aardige ruimte om 
te exposeren en de vrijwilligers hebben Jack 
uitgenodigd zijn werk een poosje tentoon te 
stellen. Jack: “Ik schilder en teken al van jongs 
af aan. Op de lagere school in Oudenbosch 
mocht ik bij de tekenles op het schoolbord 
tekenen, wat voor mij heel bijzonder was. Het 
was mooi dat de onderwijzer oog had voor 
mijn tekentalent en het de ruimte gaf. Daar is 
de basis gelegd voor mijn latere schilderijen 
en daar ben ik hem dankbaar voor.” 

Jack is altijd blijven schilderen en tekenen 
maar nadat hij met de VUT ging, volgde hij 
een opleiding aan de Academie voor Scho-
nen Kunsten in Arendonk. “Daar heb ik mij 
verder bekwaamd in het schilderen met 
olieverf op linnen. Die schilderijen, meest 
Vessemse landschappen en portretten van 
Vessemse mensen, wil ik nu tonen op de 
expositie bij de Jacobushoeve.”

Iedereen is van harte uitgenodigd om de wer-
ken van Jack Mies te komen bekijken. De en-
tree is gratis. De openingstijden zijn dinsdag 
en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag is de exposi-
tie te zien van 13.00 tot 16.00 uur. Je vindt de 
Jacobushoeve aan de Jan Smuldersstraat 4 in 
Vessem.

Expositie ‘Vessem in beeld’
Landschappen, portretten en vrij werk door Jack Mies

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!
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Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!
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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.

WERKEN BIJ 
BMW & MINI?

Geen banden omleggen, 
maar verbanden leggen. 

Ben jij een echte allrounder op 
fi nancieel vlak en voel je je 

hierin helemaal thuis?

BEKIJK DE VACATURE 
EN SOLLICITEER DIRECT!

VANLAARHOVENBMW.NL/VACATURES

Advertentie PC55.indd   1Advertentie PC55.indd   1 7-9-2022   16:29:107-9-2022   16:29:10

Baderie van den Boomen  Kerver 8, Eersel
Telefoon 0497 519 017 vandenboomensanitair.nl

Bij Baderie draait alles om dé perfecte badkamer. 

Streef jij ook naar perfectie en maak je mensen 

graag gelukkig met een nieuwe badkamer?  

Dan hebben we je graag in ons team!  

Wij bieden een zelfstandige baan met een  

uitstekend salaris en goede secundaire  

arbeidsvoorwaarden conform de CAO. 

Ben jij die klantgerichte loodgieter of tegelzetter 

en wil je nóg verder groeien in je vakgebied?

Dan leren we je graag kennen! Stuur je CV naar 

info@vandenboomensanitair.nl of bel ons.

Toe aan een nieuwe uitdaging? 

Ga bij ons aan de slag!

Wij zoeken  
een loodgieter  
én een  
tegelzetter

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

JONGE SCHARREL-LEGKIPPEN
Bruine en witte. Hoogemierdseweg 23,
Lage Mierde, tel. 013-5091347.

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.

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.

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.

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.

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

Elektrische heggeschaar, zeer weinig gebruikt, 
€ 25,-. Tel. 06-34412325.

Houten tweewielig bagagewagentje, L 50 br 40 
h 40, wielen en trekstok demontabel, € 10,-.
Tel. 06-51070962.

Trek damesfiets, i.z.g.st. Achter- en binnenband 
en zadel is nieuw, 7 versnellingen. Fiets is 
helemaal nagekeken. € 175,-. Tel. 06-23233247.

Koga Miyata dames- en herensportfiets, i.g.st.
Pr.n.o.t.k. Tel. 06-12955709.

3 zware, ijzeren roosters, l-b 150x60 cm, 10 cm 
dik. Tel. 0497-681640 / 06-47025947.

Kunststof kozijn met raam, geïsoleerd voor 
douche, b-h 40 x 80 cm. Tel. 0497-681640.

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.

GEZOCHT: Oppas (15+) in Hooge Mierde.
Bel of app bij interesse naar: 06-13255622.

AANGEBODEN: Helpende hand voor gegevens 
in te voeren op computer of tablet, b.v. bij 
verenigingen, scholen of bedrijven. Ik ben 
gepensioneerd en wil toch graag nog iets te 
kunnen betekenen. Tel. 06-15413411.

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.

GEVONDEN: Paar meisjessandalen, maat 
25-26, in speeltuin bij Antoon Schildersstraat, 
Hapert. Tel. 06-13210167.

GEVONDEN: Losse sleutel met sleutelring 
(merk Ivana) op fietspad B. Meester van 
Woenseldreef, Hapert, op zondag 4 september. 
Tel. 06-51225706.

GEVONDEN: Damesjas op maandag 5 sept. 
op Oude Provincialeweg, Hapert. Weet je de 
kleur? Tel. 06-12926235.

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.

GRATIS AF TE HALEN: 2-zits bank.
Tel. 0497-843193 (tussen 18.00-20.00 uur).

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.

GEVRAAGD: Oude tv of computer, gratis 
ophalen in omg. Bladel, hoeft niet te werken.
Tel. 0497-387001.

 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

DIVERSEN

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

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

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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl
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Hoekbanken
direct leverbaar ! !
Hoekbanken

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

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

Mango meubels
direct leverbaar ! !

Tentoonstelling 
Schoolplaten en 
-wandkaarten is 
verlengd!

Misschien kent u ze nog van vroeger, de schoolplaten die gebruikt werden ter illus-
tratie bij de verhalen die de juf of meester vroeger vertelde, of de schoolwandkaarten 
waarop landen stonden afgebeeld. Bekende namen als Klaas Zeeman en Marinus 
Koekkoek die deze platen tekenden klinken nog steeds bekend in de oren. Enkelen 
waren van huis uit onderwijzers, maar er waren ook ware kunstenaars die boek-
omslagen, striptekeningen, schilderijen en tekeningen maakten en daarnaast, als 
bijverdienste, ook schoolplaten.

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

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

Openingstijden
Tot en met 28 september iedere woensdag van 10.00-12.00, 14.00-16.00 en 19.00-21.00 uur.

In de heemkamer van Pladella Villa, Bleijenhoek 57 in Bladel. 
Entree tentoonstelling gratis. Entree museum €2,50

WESTELBEERS - Op zaterdag 24 septem-
ber, om 20.00 uur, speelt Het Poesie Kwar-
tet ‘Moedig Voorwaarts’ in De Cultuur-
boerderij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers.

De mooiste liedjes en beste hits uit de koker 
van Theatergroep Flint in een nieuwe vacht 
aangevuld met nieuwe muziek en gedichten.
Onder de noemer ‘Moedig Voorwaarts’ or-
ganiseerde Theatergroep Flint de afgelopen 
twee jaar - door alle coronaperikelen heen 
- concerten ter nagedachtenis aan oprichter 
en Grote Roerganger Felix Strategier (1950-
2020) in zijn geliefde theater De Roode Bio-
scoop in Amsterdam. Tijdens deze Muzikale 
Poëzieavonden traden artiesten op uit de 
koker van Flint in nieuwe samenstellingen 
en met composities van Felix uit verschillen-
de voorstellingen als leidraad. Deze avonden 
werden druk bezocht en waren een groot 
succes. Reden te meer om ook de rest van 
Nederland nu te verblijden!

Het Poesie Kwartet, bestaande uit Boude-
wijn Rikmenspoel, Mark Nieuwenhuis, Saskia 
Meijs en Marko Bonarius, is één van deze fris 
samengestelde groepen. Deze vier doorge-
winterde Flintgangers spelen hits en klas-
siekers uit o.a. ‘Zwervershart’ (voorstelling 
rondom J. Slauerhoff ), ‘Alles van waarde is 
weerloos’ (voorstelling rondom Lucebert en 
Van Ostaijen), ‘Het Huwelijk’ (geïnspireerd 
op Willem Elsschot) en de ‘Poëzie Express’ 
(‘oude meuk’), aangevuld met jazzy nieuwe 
composities, arrangementen en gedichten 
van ‘Het Beest uit Beesd’.

Het Poesie Kwartet bestaat uit Boudewijn 
Rikmenspoel (voordracht, gedichten), Saskia 
Meijs (altviool), Mark Nieuwenhuis (trompet, 
bastrompet) en Marko Bonarius (contrabas).
Felix Strategier is weliswaar niet meer onder 
ons, en ook de Stichting Theatergroep Flint 
wordt binnenkort opgeheven, maar zijn mu-
zikale poëzie geest zal altijd door Nederland 
blijven waren. ‘Moedig Voorwaarts’ dus!

Wees welkom! Graag reserveren via 

www.cultuurboerderij.nl

Het Poesie Kwartet speelt 
‘Moedig Voorwaarts’ in 
De Cultuurboerderij
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Petrusklepel
Sint Severinus ligt niet in de Dom van Keu-
len begraven, maar in de kerk die naam hem 
genoemd is: Sankt Severin. Hij leidde al in 
de 4e eeuw de gemeenschap van christe-
nen in Keulen. In de 9e eeuw werd er op de 
plaats van een klein gebedshuis een basiliek 
gebouwd, die in de loop der eeuwen steeds 
aangepast is. In een prachtig schrijn rust Se-
verinus in zijn kerk. Waarom is hij patroon ge-
worden tegen droogte en onheil? De hagio-
grafie vermeldt dat Severinus eindigde als 
bisschop van Bordeaux en daar ook is gestor-
ven. Aangezien de bewoners van Keulen hem 
vergaten, kwam er droogte over de stad die 
drie jaar duurde. Toen stuurden de Keulena-
ren een delegatie naar Bordeaux die met de 
relieken terugkwam (heilige overblijfselen). 
De droogte was voorbij. We gaan proberen 
tijdens onze reis naar Keulen ook een reliek 
van Severinus voor Hapert te verkrijgen. Dat 
zou een mooie aanwinst voor het dorp zijn. 
Eerst gaan we onze Severinuskapel in ge-
bruik nemen. Alvast een eerste woord van 
dank aan alle mensen die geholpen hebben 
bij de inrichting! 

Pastoor Schilder

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
11.00 uur: Hapert, Den Tref

H. Januarius
Maandag 19 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Eustachius
Dinsdag 20 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Mattëus
Woensdag 21 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed

08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 22 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

H. Pater Pio
Vrijdag 23 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 24 september
16.00 uur: Hoogeloon, doop: Kae Swaanen
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)

26e Zondag door het Jaar
Zondag 25 september
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 24 en 25 september)

Bladel zaterdag:
- Gerrit en Greet Meyer-van Gisbergen
- Voor een bijzondere intentie op voorspraak 
  van de H. Familie

Bladel zondag:
- Mien Seuntjens-Wouters
- Sjo van Laarhoven-de Leest ( jgt. nms. 
  kinderen en (achter)kleinkinderen)
- Toos Dirks
- Net van Avendonk-Adams 
  (vw. sterfdag nms. Sjef en de kinderen)

Casteren:
- Piet van de Ven

Hapert:
- Lena van Dingenen (f)

Hoogeloon:
- Adrianus Goossens en 
  Lies Goossens-van Ham
- Arnoldus van de Huijgevoort, Goverdina 
  Beijens en overleden familieleden
- Tiny Kanters-de Koning

Overleden
Hapert: Thea ten Berge, 96 jaar

Mededeling:
-  De eerste vormselles voor leerlingen uit 

groep 8 (of hoger) is op vrijdag 16 septem-
ber, om 19.00 uur, in het zaaltje in Bladel 
(Sniederslaan 46). Het Vormsel wordt toe-
gediend op zaterdag 19 november, om 17.30 
uur, in Bladel.

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

25e Zondag door het Jaar
Zaterdag 17 september
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 18 september
Verjaardag van de Bisschopswijding 
van Drs. R.G.L.M. Mutsaers
09.30 uur: Eucharistieviering  Cantordienst
- Jacoba Swaanen
- Kees Wouters en 
  Dien Wouters-van Summeren
- Dolf de Kort
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac Janssen en Greet Janssen-Vosters
- Sjaak van Hoof en 
  Toos van Hoof-de Bresser

Maandag 19 september
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 20 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: H. Mattheus, Apostel 
en Evangelist
Woensdag 21 september
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 22 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 23 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 tot koff ie-
thee 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.)

Niemand kan zonder een luisterend oor! 
Luister jij als iemand zijn verhaal kwijt wil? 
De Luisterlijn geeft 15 luistertips.

1.  Als je luistert, praat je even niet. Wees je 
bewust van de neiging om te onderbreken, 
ongeduldig te zijn of iemands zinnen af te 
maken. 

2.  Stem af. Stem af in toon, spreeksnelheid en 
taalgebruik. Dan ontstaat er gelijkwaardig-
heid en verbinding in een gesprek. 

3.  Stel open vragen om iemand te begrijpen. 
Open vragen beginnen met: wie, wat, waar, 
wanneer, hoe? 

4.  Laat je eigen mening achterwege. Luister 
zonder oordeel. Geef je eigen mening en 
advies alleen als de ander daarom vraagt.

5.  Deel zo min mogelijk je eigen ervaringen. 
Voorkom dat je het verhaal van de ander 
overneemt door je eigen ervaring te vertellen. 

Lees alle 15 tips via www.reuseldemierden.nl/
luistertips! 

De Luisterlijn
Heb je het even moeilijk, voel je je alleen of 
wil je je verhaal kwijt? Soms is het lastig om 
iemand te vinden in je omgeving die écht 
naar je luistert of waarmee je kan praten. Of 
je zoekt juist naar iemand die jou niet per-
soonlijk kent. 

Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kun je 
dag en nacht terecht voor een goed gesprek. 
Alle dagen van de week. Het hele jaar door. 
Met echte aandacht luisteren zij naar jouw 
verhaal. Anoniem en vertrouwd. Zonder oor-
deel. Bel 088-0767000 of chat via 

www.deluisterlijn.nl

De kunst....
van het luisteren...



31 16 september 2022

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Psysalon: 
eenzaam of 
isolement

REUSEL - Heeft u te maken met een-
zaamheid? Zelf of nabij? Wat zijn uw 
ervaringen? Waar loopt u tegenaan? 
Wilt u meer weten, bezoek de Psysa-
lon en kom maandag 19 september 
naar de bibliotheek in Reusel. 

Ervaringsdeskundigen en bezoekers 
delen kennis en ervaringen. Tijd: 19.00 
tot 20.30 uur en ontvangst is vanaf 18.30 
uur. Adres: Kerkplein 5 in Reusel.

Een initiatief vanuit Cordaad Welzijn,  
Lumens, Mee De Meent Groep, Biblio-
theek De Kempen en GGzE De Boei.

INFORMATIEF

Maandag:  08.00 uur-12.30 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
                       13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.30 uur: overleg SVH bestuur
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie 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/koffie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik&Tik, 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/koffie drinken/praatje maken  

Vrijdag:           08.00 uur-12.30 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  

Alle activiteiten zullen in het Senioren Steunpunt d’Ouwe Pastorie in de MFA Hart van Hapert 
plaatsvinden. Senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom.

AGENDA 
MAANDAG 19 

T/M 
VRIJDAG 23 
SEPTEMBER

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 25 september: 10.00 uur.
- Zondag 9 oktober: 10.00 uur.
- Zondag 23 oktober: 10.00 uur.

- Zondag 30 oktober: 10.00 uur. Allerzielen.

Na de viering is er gelegenheid om samen kof-
fie/thee te drinken. U bent van harte welkom.

U kunt ook een intentie opgeven voor een 
gebedsviering via de mail: gebedsvieringne-
tersel@gmail.com of bij één van onze leden.

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

BLADEL - Dit was het thema van donderdag-
avond 1 september. Prof. dr. Manu Keirse,  
emeritus hoogleraar aan de faculteit ge-
neeskunde van de Katholieke Universiteit 
Leuven, gaf in Den Herd in Bladel een boei-
ende lezing over dit onderwerp.

Na een pauze was er volop gelegenheid om 
vragen te stellen en vertelde Maria Heester-
beek (Cordaad Welzijn) over het belang om 
met elkaar in gesprek te blijven. Vandaar 
dat Cordaad Welzijn in 2023 een start gaat 
maken met  Café Doodnormaal: een plek om 
stil te staan bij het verlies van een dierbare, 
samen met anderen. Naast het uitwisselen 
van ervaringen wordt er informatie gege-

ven en komen er lezingen. Ivonne Megens 
(Cordaad Welzijn) benadrukte dat het heel 
fijn kan zijn om samen te rouwen en je zorgen 
te delen met mensen die je echt begrijpen. 
Bijvoorbeeld tijdens een gespreksgroep met 
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Voor meer informatie: Zelfhulp@cordaadwel-
zijn.nl of Ivonne Megens, tel. 06-57782844.

Tot slot was er nog extra aandacht voor de 
vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Ter-
minale Zorg (VPTZ). Zij zijn er om in de laat-
ste fase thuis ondersteuning en aandacht te 
geven. Bereikbaar tijdens kantooruren: bel 
06-15503494 of stuur een mail naar vptz@
cordaadwelzijn.nl

Rouwen doen we samen!

Een oude of kapotte fietsaccu hoort niet in 
de vuilnisbak! Het is een krachtige energie- 
bron waar schadelijke stoffen in zitten voor 
mens, dier en milieu. Door onzorgvuldig 
gebruik of beschadiging kan een fietsaccu 
oververhitten of zelfs ontbranden. 

Daarnaast zitten er in fietsaccu’s waardevolle 
metalen die hergebruikt kunnen worden. Het 
dichtstbijzijnde inleverpunt voor fietsaccu’s 
vind je op www.legebatterijen.nl/waar-inle-
veren. Je kunt je fietsaccu ook inleveren bij de 
milieustraat.

Lege of 
kapotte 
fietsaccu 
inleveren?
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Je lidmaatschap is bij aanvang 
maandelijks opzegbaar

SPORTEN BIJ

SCHRIJF JE NU IN
ZONDER CONTRACT!

FITFACTORY.NL/INSCHRIJVEN


