
25eKERMISRONDE

Een mijlpaal om trots op te zijn. 
De 25e editie van de Kermisronde 
van Riethoven zal ook in 2016 een 
ijzersterke winnaar opleveren. De 
climax in 2015 deed de toeschouwers 
het slechte weer van vorig jaar rap 
vergeten. Jasper de Laat uit Moergestel 
klopte op de meet Marco Brus uit 
Schijndel met een millimeter, of 
beter gezegd een milliseconde. De 
strijd bij de Elite/-Beloften vormt 
ook dit jaar weer de hoofdschotel 
van een wielerprogramma dat staat 
als een huis. We beginnen met 
wedstrijden voor de schooljeugd, 
Dames zonder wedstrijdlicentie en 
de ‘Bergeijkse’ recreanten om het 
Groot Bergeijk Klassement. Stichting 
WielerEvenementen Riethoven (SWER) 
tekent op maandag 20 juni voor de 
organisatie. 

Net als in het afgelopen jaar wordt 
de wielerdag geopend met een dikke 
banden-race voor de Riethovense 
schooljeugd. Ook dit jaar gaan kinderen 
van de groepen 3 tot en met 8 van 
de St. Willibrodusschool weer hun 
rondjes rijden op het parcours in de 
Dorpsstraat. Het geld dat daarmee 
wordt opgehaald, gaat naar het Ronald 
McDonald huis in Veldhoven. Vanaf 

14.00 uur is het parcours voor hen. Na 
de schoolkinderen is het de beurt aan 
de dames zonder een wedstrijdlicentie. 
Zij worden om 15.30 uur weggeschoten 
voor hun koers over vijftien kilometer. 
Rond de klok van vijf starten de ‘lokale’ 
helden die gaan rijden voor het Groot 
Bergeijk Klassement. 

Niet alleen tijdens de wielerronde van 
Riethoven, maar ook in de ronden van 
Westerhoven, Luyksgestel, Bergeijk en 
Weebosch wordt voor dit klassement 
gestreden. Deze niet-licentiehouders 
rijden een wedstrijd over 40 kilometer. 
Anderhalf uur later valt het startschot 
van het criterium over 90 km voor 
Elite-/Beloften-renners. Het criterium 
telt wederom mee voor het Baby Dump 
Kempenklassement. De leider van dit 
klassement rijdt in de bekende groene 
trui. Gezien de zware omloop, helemaal 
als de wind een deuntje meeblaast, is er 
in Riethoven vaak een sterke winnaar. 

Onze ronde is een absolute must voor 
alle Elite/-Beloften renners die hoge 
ogen willen gooien in het regionale 
klassement. Afgelopen jaar was er 
zoals gezegd winst voor Jasper de Laat. 
Toen zijn eerste overwinning bij de 
Elite en Beloften, dit jaar wist De Laat 

al een aantal maal zijn wiel als eerste 
over de streep te drukken. Na de Ronde 
van Hilvarenbeek wist hij zelfs het 
groene leiderstricot te bemachtigen. Hij 
behoort dit jaar dan ook tot het rijtje der 
favorieten voor het eindklassement. 
Ook dit jaar zal hij in Riethoven één van 
de mannen zijn waar serieus rekening 
mee gehouden moet worden als het om 

de winst gaat. Concurrentie zal hij gaan 
krijgen van renners als Marco Brus, 
Koos Jeroen Kers en Lars van der Vall. 

Het startschot voor de 90 kilometer 
lange wedstrijd voor Elite/-Beloften zal 
om 18.30uur klinken.

25e Kermisronde van Riethoven
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Lang heb ik er naar uitgekeken! Naar 
de vele kermisrondes die onze ge-

meente kent. Al zal ik ook meteen iets 
opbiechten. Voor mij is het namelijk 
niet de eerste keer dat ik de ronde van 
Riethoven mee zal maken. Vorig jaar 
ben ik ‘incognito’  naar de ronde gaan 
kijken ter voorbereiding op mijn sollici-
tatie naar burgemeester. En ik heb ook 
wat voort te zetten. Mijn voorganger 
Driek van de Vondervoort werd vaak in 
één adem genoemd met het wielrennen. 
En na al die enthousiaste verhalen sta ik 
te popelen om ondergedompeld te wor-
den in wielrennend gemeente Bergeijk. 
En wat dat betreft val ik met mijn neus 
in de boter! 

In Riethoven vieren we dit jaar namelijk 
een jubileum. Het startschot voor de 25e 
wielerkoers zal worden gelost. Dat bete-
kent dat er voor 25e keer renners uit het 
hele land zullen afreizen naar Rietho-

ven. Riethoven mag dan wel een dorp 
zijn, het deelnemersveld is groots. Ook 
zullen er voor de 25e keer rondemissen 
klaar staan om de veroveraars van de 
podiumplekken te voorzien van welver-
diende bloemen. En ook even zo vaak 
verscheen de fanatieke schooljeugd aan 
de start om hun rondjes te kunnen ma-
ken. Het Wielercafé dat op vrijdag 20 
mei plaatsvond in de Rietstek was ech-
ter nieuw dit jaar. Dit mooie feest werd 
georganiseerd om het jubileum van dit 
jaar te vieren. 

De Dikke Banden Race voor de school-
jeugd gaat om 14.00 uur van start. Om 
15.30 uur is het tijd voor de dames (re-
creanten) en om 17.00 uur lost het ge-
meentebestuur het startschot voor het 
Groot Bergeijk Klassement. De wieler-
ronde van Riethoven is de tweede in de 
rij van vijf rondes voor dit klassement. 
Ik heb me laten vertellen dat het tech-
nisch een heel moeilijke ronde is. Mede 
veroorzaakt door de vele klinkerwegen, 
de bochten en het vele remmen en weer 

optrekken. Daarnaast is me uitgelegd 
dat de ronde ook nog om andere rede-
nen uniek is. De ronde heeft als enige 
een klasse met ‘Riethovense recreanten’; 
een groep sportieve deelnemers die de 
strijd aangaat met de andere Bergeijk-
se wielrenners. Daarnaast is de ronde 
van Riethoven de enige ronde die dwars 
over de kermis loopt. Iets dat de toch al 
uit-bundige sfeer zeker ten goede komt! 
Zoals gebruikelijk sluiten de Elite/-Belof-
ten de wedstrijddag. Zij starten om 18.30 
uur en zullen ook de 25e keer weer voor 
een spannende strijd zorgen.  

Langs deze weg wil ik Stichting Wie- 
lerevenementen Riethoven hartelijk 
danken voor de organisatie van dit 
mooie evenement. Ik ben er trots op dat 
in elke kern van onze gemeente zich een 
goed team van organisatie en vrijwil-
ligers opwerpt om een geweldige wie-
lerkoers neer te zetten. Ik wil ook alle 
deelnemers, al dan niet uit onze mooie 
sportieve gemeente, veel succes en ple-
zier toewensen. En laat ik niet vergeten, 

al lijkt het me overbodig, een oproep 
te doen aan alle inwoners om massaal 
langs het parcours plaats te nemen voor 
de nodige support! De Stichting Wiele-
revenementen Riethoven wens ik een 
succesvolle koers!

Arinda Callewaert-de Groot
Burgemeester Bergeijk

25e Wielerronde van Riethoven, een jubileum

In mijn voorwoord neem ik u even mee 
terug in de tijd naar het jaar 1991, in-

middels 25 jaar geleden.

In 1991 hebben een aantal gebeurte-
nissen plaatsgevonden die uitermate 
bepalend zijn geweest voor de manier 
waarop wij nu ons leven leiden en hoe 
de samenleving anno 2016 in elkaar 
zit. Dat jaar begint n.l. met Operation 

Desert Storm in Irak, het moderne in-
ternet WWW doet zijn intrede en de op-
richting van de Europese Unie wordt in 
Maastricht beklonken. Maar let op; ook 
in Riethoven zijn ze slagvaardig geweest. 
Piet Mollen, Harrie Bogaars, Piet Dikker, 
Thijs Antonis en Cor Setz zetten met 
medewerking van Burgemeester van 
Beek de eerste Riethovense wielerronde 
op de wereld. De geboorte van Stichting 
Wieler Evenementen Riethoven (SWER) 
is een feit.

De actie van deze heren stelt ons nu in 
de gelegenheid om op maandag 20 juni 
2016 het jubileum van de Riethovense 
Wielerronde te organiseren. Maar met 
het hebben van alleen een gelegenheid 
is er nog  geen evenement georgani-
seerd. Daarvoor heb je mensen nodig 
die als vrijwilliger of sponsor, in ons  ge-
val de SWER en de Riethovense gemeen-
schap, een warm hart toe dragen. Deze 

mensen wil ik hartelijk bedanken voor 
hun veelal jarenlange bijdrage. Ook alle 
deelnemers, onze ronde missen Noor-
tje en Amy en niet te vergeten alle toe-
schouwers heet ik namens de Stichting 
Wieler Evenementen Riethoven van har-
te welkom bij ons 25jarig jubileum!

Ik verwacht ook dit jaar weer een sterk 
deelnemersveld voor de elite/belofte 
wedstrijd, een sterk en vooral groot deel-
nemersveld voor de recreanten van het 
“Groot Bergeijk Klassement” en een toe-
name van het aantal deelnemers voor de 
dames recreanten. Traditiegetrouw zal 
de schooljeugd voor een goed doel en 
natuurlijk voor de podiumplaatsen fiet-
sen in de Dikke Banden race. Het door 
hun bij elkaar gefietste sponsorgeld 
komt dit jaar ten goede aan het Ronald 
McDonald huis te Veldhoven. Ik heb er 
het volste vertrouwen in dat deze 25ste 
wielerronde ook dit jaar weer prima zal 

verlopen waarbij sportiviteit en enthou-
siasme voorop staan. Tevens ga ik ervan 
uit dat we met ons 25-jarige jubileum 
meer medewerking krijgen van de weer-
goden  dan vorig jaar. Daarnaast hoop 
ik op een grote publieke belangstelling, 
het enthousiasme van alle sponsoren 
en een sterk deelnemersveld bij zal dra-
gen aan een geslaagd evenement en een 
onvergetelijk jubileum. Een evenement 
waarvoor onze inspirators in 1991 de 
toon hebben gezet en waar we nu nog 
steeds veel plezier aan beleven.
Tot slot wens ik alle deelnemers, toe-
schouwers en andere betrokkenen een 
sportieve, spannende en uiteraard een 
gezellige wielermiddag toe! Wij hopen u 
op maandag 20 juni a.s. bij de start van 
de wielerronde te mogen ontmoeten.

Met sportieve groeten, 
Aart van Herk

Voorwoord voorzitter Aart van Herk

Hallo allemaal,

Wij zijn Noortje en Amy en zijn allebei 
19 jaar oud. Noortje woont in Riethoven 
en is aan het afstuderen voor Pedago-
gisch Medewerker. Amy studeert Biome-
trie en zit op kamers in Heerlen. 

We werden een tijdje geleden aangespro-
ken door de organisatie of we rondemiss 
wilden zijn. Aangezien we ieder jaar 
aanwezig zijn op de kermis in Riethoven 
lijkt ons dit erg leuk om te doen. Samen 
gingen we naar Bergmans in Bergeijk 
om een outfit uit te zoeken. Hier hadden 
we al snel een outfit en werden goed ge-
holpen.

Wij hebben er veel zin in,
Hopelijk tot dan!

Groetjes, Noortje Kox en Amy Willems

De rondemissen van 2016

Rondemissen
Amy & Noortje

WWW.BERGMANSJEANSHOUSE.NL
Eikereind 54 Bergeijk
T. (0497) 57 12 72

HET GROOTSTE
ASSORTIMENT

SPIJKERBROEKEN
VAN DE KEMPEN!



Kermisronde Riethoven 2016 | Pagina 3www.swer.nl

Verkoop van gegrilde producten zoals kip, 
bouten, vleugels, spare-ribs en gezouten spek. 

Dinsdag - Bergeijk
Vrijdag - Duizel & Riethoven

Zaterdag - Eersel & Luyksgestel

Ook voor feesten met verse friet.

Kees van der Heijden - Tel 06-55113559

VAN HAM nv
Natuursteen

LODEWIJK DE RAETSTRAAT 26
3920 LOMMEL
Tel.: 0032 / (0) 11 54 65 75
Fax: 0032 / (0) 11 54 65 76
www.natuursteen.vanham.be

Wij bieden u:
• Vakkundig advies van

bij het opmeten tot het plaatsen
• Vrijblijvende offerte
• Al 64 jaar ervaring in het vak

PC ADVIES

maatwerk in computers

www.schepens-pcadvies.nl

Verkoop, reparatie en onderhoud
van pc en randapparatuur

John Schepens

Vendelier 11
5571 MC Bergeijk
M: 06 300 703 81
T: 0497 57 57 96
E: info@schepens-pcadvies.nl

WWW.INSTALLATIETECHNIEKVANOORSCHOT.NL

INFO@INSTALLATIETECHNIEKVANOORSCHOT.NL

LOODGIETERSWERK  KLIMAATBEHEERSING
DAKBEDEKKING  VENTILATIE  VERWARMING

INSTALLATIETECHNIEK VAN OORSCHOT

T   +31 (0) 40 20 110 10
F   +31 (0) 40 20 496 86

Willibrordusstraat 51
5561 AX Riethoven

ETEN, DRINKEN EN SPELEN DOE JE. . . .

PROVINCIALEWEG 21   5563 AG   WESTERHOVEN    
      040 20 43 220    INFO@RESTAURANT-WOEST.NL

facebook.com/restaurantwoest

facebook.com/restaurantwoest

WWW.RESTAURANT-WOEST.NL

www.bijdeneut.nl Dorpstraat 8 • 5563 BD Westerhoven
040 2028004 • info@bijdeneut.nl

ERKEND DEALER: * HYUNDAI * MAZDA * SUZUKI * NISSAN SERVICE *

✔
✔✔✔

✔
RUIME KEUZE UIT 

200 GESELECTEERDE 
OCCASIONS

ALLE MERKEN
ELKE PRIJSKLASSE

MODERNE 
WERKPLAATS VOOR 
ONDERHOUD AAN 

ALLE MERKEN

EINDHOVEN 
Vaalserbergweg 2

040 291 18 00

TILBURG
Kraaivenstraat 16

013 528 69 00

WESTERHOVEN
Lange Akkers 2
040 201 48 88

ZEER RUIM
AANBOD 
NIEUWE 
AUTO’S

AIRCO SERVICE, 
BANDENSERVICE, 
INBOUW AUDIO 
EN NAVIGATIE

EIGEN 
SCHADEHERSTEL 
WERKPLAATS EN 

SPUITERIJ.

Verkoop & Verhuur 
van steigerhouten meubels

Meerheide 284   5521 DW Eersel
0497-556125   info@woodiez.nlWWW.WOODIEZ.NL
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Dit jaar viert de Ronde van Riethoven 
haar 25-jarig jubileum. Het wielrennen 
in Riethoven kent echter een vele lange-
re geschiedenis met wedstrijden voor 
de jeugd in de ‘Hel van Riethoven’. De 
eerste Ronde nieuwe stijl werd in 1991 
georganiseerd door SWER, Stichting 
WielerEvenementen Riethoven. Eerste 
voorzitter was Piet Mollen. Samen met 
Thijs Antonis één van de initiators. Na 
de 16e editie van de Ronde van Rietho-
ven ging Piet Mollen, als laatst overge-
bleven oprichter, met zijn ‘wielerpensi-
oen’. Een gesprek met hem.

Mollen is vijftien jaar voorzitter geweest 
van de Ronde en blij dat hij het stokje 
heeft kunnen doorgeven aan een nieuw, 
wat jonger bestuur. Anno 2016 is de Ker-
misronde van Riethoven springlevend 
met een enthousiast, 7-koppig bestuur, 
en een flink aantal vrijwilligers die er 
ieder jaar weer de schouders onder zet-
ten. Piet Mollen is dan ook een tevreden 
man. ‘Mooi dat er nieuwe en ook jonge-
re mensen bereid zijn om het wielereve-
nement in leven te houden!’ 

Bloemen voor thuis
Mollen mocht zichzelf in zijn jonge ja-
ren ook coureur noemen.  ‘Ik heb zelf ge-
koerst bij TWC De Kempen. Ik reed nooit 
een deuk in een pakske boter, maar nam 
wel elke week bloemen mee naar huis. 
Die plukte ik gewoon uit de gemeente-
tuinen’, lacht Mollen. De Mol, de bij-
naam van Piet in het peloton, maakte al-
les mee wat je als renner voor de kiezen 
kon krijgen. ‘Op een bepaalde dag kreeg 
ik een kat in mijn voorwiel en die ging 
niet door mijn gaffel (voorvork) heen. 
Ik ging gruwelijk hard onderuit en al-
les was kapot. Mijn schouder hing aan 
diggelen en sindsdien heb ik nooit meer 
echt tussen de wielen durven rijden. Net 
voordat ik trouwde ben ik ermee op ge-
houden.’ Wel bleef hij verknocht aan het 
fietsen. Als toerfiets trapte Mollen in elf 
dagen tijd op en neer naar Lourdes, fiets-
te toertochten als Luik-Bastenaken-Luik 
en Amsterdam- Maastricht- Amsterdam. 

Grootste van Nederland
Piet is een echte verenigingsman. ‘Ik ben 
van veel verenigingen nog steeds lid’, 
vertelt hij trots. Dat heeft mede te ma-
ken met het feit dat Piet een eigen café 
uitbaatte in de jaren zeventig, tachtig in 
Riethoven. ‘In 1965 is het verenigingsle-
ven een beetje begonnen in het Rietho-
vense. Ik was destijds ober bij restaurant/ 
café de Sleutel. Wist jij trouwens dat wij 
in Riethoven bij de Sleutel in die tijd de 
grootste motorclub van Nederland had-

den? We hebben zelfs een Grand Prix 
Motocross georganiseerd hier’, kijkt Piet 
mij trots aan. ‘Toen er verderop een café 
vrij kwam, ben ik daar voor mijzelf be-
gonnen. En als cafébaas heb je veelal ook 
een uitvalsbasis voor verenigingen. In 
die tijd gingen we bijna ieder jaar stee-
vast naar het WK Wielrennen. Gewoon 
met de bus. We namen letterlijk alles 
mee, dat waren echt complete feestrei-
zen. In die tijd leerde ik Thijs Antonis 
steeds beter kennen. Die had wel wat ver-
stand van wielrennen. Thijs zei me dat 
we in Riethoven een wielerclub moesten 
hebben. De ideeën waren er, maar ik ben 
er nooit echt serieus op ingegaan toen ik 
mijn eigen café nog had. Dat verander-
de op het moment dat ik de cafédeuren 
definitief achter mij op slot deed. Alleen 
moesten we geen wielerclub willen be-
ginnen, we moesten een wielerkoers or-
ganiseren die stond als een huis. Er zijn 
namelijk wielerclubs genoeg, maar geen 
wielerkoersen.’ 

Vijftien jaar
De ideeën voor de nieuwe Ronde van 
Riethoven waren geboren, maar het zou 
nog een hele tijd duren voordat de eerste 
koers plaatsvond. ‘Het parcours van ‘de 
Hel’ voldeed bij lange na niet aan wat je 
bij een wedstrijd voor amateurs nodig 
had. Met de ronde die wij in gedachten 
hadden, kregen wij de eerste jaren geen 
voet aan de grond bij de plaatselijke po-
litiek. De ronde zou namelijk over een 
provinciale weg moeten gaan (weg van 
Westerhoven naar Riethoven) en dat kon 
absoluut niet. Iedereen mocht overal en 
nergens een koers organiseren en wij 
niet. Dat was best frustrerend al zeg ik 
het zelf. Het heeft vijftien jaar geduurd 
voordat wij eindelijk gehoor kregen bij 
het ambtelijk apparaat. De nieuwe bur-
gemeester, Jack van Beek, stond er wel 
voor open en die heeft ons toen gehol-
pen om het voor elkaar te krijgen. Zo 
hadden we in 1991 eindelijk onze eerste 
koers dwars door het dorp heen. Gewel-
dig gewoon.’ De Ronde stond meteen als 
een huis en renners waren bijzonder 
goed te spreken over het afwisselende 
parcours. ‘Er zitten maar twee haakse 
bochten in, maar met de steentjes en 
de open stukken achterop het parcours 
wordt er ieder jaar koers gemaakt bij het 
minste geringste zuchtje wind. De groot-
ste complimenten krijgen we dan ook 
van de renners zelf die ieder jaar weer 
in grote getalen aan de start staan. En 
daar doen we het voor!’

Piet Mollen, oud voorzitter SWER en één van 

de initiators van de Ronde van Riethoven

‘Eén van de mooiste wedstrijden, 
zo niet de mooiste in de Kempen!’

Altijd een knik en een vriendelijke 
blik. Gewapend met zijn fotocame-
ra’s een niet weg te denken, markan-
te persoon bij het wielrennen in de 
Kempen. Fotograaf Theo van Sambeek 
uit Aalst-Waalre. Een rasechte wieler-
liefhebber die menig renner vastlegde 
op de gevoelige plaat. Hij bouwt sinds 
1985 een archief op met inmiddels 
meer dan 200.000 wielerfoto’s.

En toch was het wielrennen niet zijn 
eerste liefde. ‘Ik ben begonnen met ta-
feltennissen. Op een bepaald moment 
moesten we met de tafeltennisvereni-
ging uit nood naar de Dennenberg in 
Valkenswaard verhuizen. Toen al het 
Mekka van het rolschaatsen. Na twee 
seizoenen tafeltennis kwamen er een 
paar maten op het vreemde idee om te 
gaan rolhockey’en. En ja….ook Theo zei 
ja’, glimlacht hij. ‘We hadden er wel 
eens van gehoord, maar daar was dan 
ook alles mee gezegd. Van 1969 tot 1973 
speelde ik in het eerste team en daarna 
nog een jaar of tien in het tweede. Ik kon 
wel hard slaan en hard pushen, maar de 
techniek van het rolschaatsen had ik 
niet. Rolhockey werd steeds populairder 
en ik merkte dan ook dat ik het moest af-
leggen tegen de jeugd die opkwam. Die 
waren een stuk sneller en behendiger op 
de rolschaatsen.’

Collectorsitem
Hoe Theo uiteindelijk in de wielersport 
belandde? ‘Tijdens één van onze rolhoc-
keywedstrijden kwam Jan Hoevenaars 
binnenstappen van TWC De Kempen. Hij 
was wielrenners aan het ronselen voor 
de zesdaagse op de rollen in Valkens-
waard. Ik heb daar toen met een maat 
van mij aan meegedaan en dat ging mij 

helemaal niet zo verkeerd af. Daarna 
heb ik nog aan tig zesdaagsen deelge-
nomen wat in die tijd best een leuk zak-
centje opleverde. Je werd bijvoorbeeld 
ingehuurd door een lokale sponsor die 
jou graag zag winnen in zijn sponsorte-
nue. En dat winnen lukte ons ook nog zo 
nu en dan.’ Van de rollen belandde ook 
Theo uiteindelijk op de wielen. Hij ging 
meedoen aan de clubcompetitie bij de 
wielervereniging en aansluitend reed hij 
wedstrijden bij de Liefhebbers. Dat deed 
hij tot zijn dertigste. En nu? ‘Uhhh…nee 
ik fiets niet meer. Ik heb er wel nog een-
tje in de schuur staan, maar die Colnago 
is nu meer een collectorsitem geworden, 
zo oud is ie. Het is meer de combinatie 
van geen tijd en geen zin. Met het ma-
ken van foto’s is ook veel tijd gemoeid en 
dat vind ik gewoonweg leuker. Wat het 
leuke daaraan is? Ik haal mijn voldoe-
ning uit het feit dat andere mensen je 
foto’s mooi vinden. Dat doet me in heel 
veel gevallen meer dan de paar centen 
die je er ooit voor krijgt. Want voor het 
geld hoef je het niet te doen, maar dat is 
zeker ook niet mijn drijfveer!’

Theo gaat nog wel eens kijken bij VRC 
(Valkenswaardse Rolhockey Club) dat in 
de Bundesliga-competitie in Duitsland 
speelt. Op de vraag waar hij gaat kijken 
als de Ronde van Valkenswaard en een 
eventuele bekerfinale van VRC op één 
dag vallen, antwoordt hij resoluut. ‘Dan 
ga ik naar het wielrennen! Rolhockey 
is moeilijk te fotograferen’, zegt hij la-
chend. ‘Het spelletje gaat erg snel, het 
licht in de hal is niet goed en de mooiste 
plek om te fotograferen is de doellijn en 
dat is levensgevaarlijk door die keiharde 
bal.’

Fotograaf Theo v. Sambeek: 
Rolletjes, rollen en wielen

14.00 UUR 
DIKKE BANDEN RACE

15.30 UUR  
RECREANTENWEDSTRIJD  

VOOR DAMES 
(VOOR ALLE DAMES UIT DE KEMPEN)

17.00 UUR 
GROOT BERGEIJK.

18.30 UUR 
CRITERIUM. ELITE & BELOFTE

Programma
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Bladel 
T 0497 - 38 38 68  

Bergeijk 
T 040 - 207 60 76  

www.knegtmansadvocaten.nl  

Bel ons voor een 
gratis kennismaking!  

Hoveniersbedrijf 
Jeroen van Lange  

Lid  

Kwekerij en tuinshop 
Boshovensestraat 4a 
Open: wo - do - vrij - za van 9.00 tot 17.00 uur

Voor uw tuinontwerp-aanleg-onderhoud 

Boshovensestraat 9 • 5561 AR Riethoven • Tel. (040) 2045544  

John Moonen 
Stevertsebaan 3 

5561 TS Riethoven 
e-mail: j.moonen7@upcmail.nl 

tel.: 06-51802020 - fax: 0497-575258  

Hof 124a - Bergeijk
Tel: 0497-571230

Bouw en Klus Service Wil Sanders  

De Hasselt 21 
5561 CC Riethoven 
GSM 06-20846032 
Tel. 040-2046084 
Fax 040-8422131 
E-mail w.sanders4@chello.nl  

Kenian Metal Design Products

Maatwerk in RVS, Staal en Aluminium

Eind 2
5561 BC  Riethoven

040-2045851
06-22502885

info@kenian.nl
www.kenian.nl

Standerdmolen 11 - Bergeijk
Tel: 0497-573133

‘t B  usserke
KINDERDAGVERBLIJF

WWW.RAAYBOX.NL

Loo 67-A
5571 KP Bergeijk

0497-571565www.defietsenmakeroptloo.nl

Verkoop • Verhuur
Onderhoud • Reparatie

Specialist in Sparta E-bikes

Voor alle autoschades en taxaties

ABS AUTOHERSTEL
COPPENS BV

De Run 5439 - Veldhoven
Tel. 040-2534271

HAVERSTRAAT 2, 5561 AW RIETHOVEN,
 TEL. +31 (0)40 2070739

Marianne
Topstyling

Lupinestraat 18 • 5561 AD • Riethoven
T. 040 - 2041486

Nieuwstraat 35a | 5521 CA Eersel
T. 0497-518864 | eersel@cycletrend.nl

Bouw-ABC
Advies
Begeleiding
Coördinatie

www.bouw-abc.nl • info@bouw-abc.nl • T.+31(0) 647 092 158

VERHOEVEN
ZINK & DAKTECHNIEKEN

06-20343671
WWW.VERHOEVENZINK.NL
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Niet alleen de Kermisronde van Rietho-
ven staat als een huis als het om orga-
nisatie en deelnemers gaat. De wed-
strijden voor recreanten in het kader 
van het Groot Bergeijk Klassement zijn 
een niet meer weg te denken onder-
deel bij de criteriums in onze regio. De 
wedstrijdenreeks voor ‘Bergeijkse’ re-
creanten is ook dit jaar gestart met de 
Ronde van Westerhoven die op 28 mei 
j.l. al verreden is. Naast Westerhoven 
en Riethoven wordt er tijdens de ker-
misrondes van Luyksgestel, Bergeijk 
en Weebosch ook voor het klassement 
gestreden.

In 2015 ging de winst in Riethoven naar 
Jan Hoeks uit Bergeijk. Hij klopte in de 
sprint Ruud van Ballegooij en Jan Burg-
mans. Hoeks werd ook de eindwinnaar 
van het klassement over de vijf wedstrij-
den. Zoals vermeld is de wedstrijden-
reeks in 2016 van start gegaan in Wes-
terhoven. Op maandag 20 juni krijgen 
de heren coureurs in Riethoven startge-
legenheid. Maandag 27 juni wordt er ge-
streden in de Ronde van Luyksgestel en 
op dinsdag 12 juli in Bergeijk. De wed-
strijdenreeks word afgesloten op zater-
dag 3 september in de Weebosch. Gedu-
rende de wedstrijden worden er premies 
verdeeld, waardoor er veel tussensprints 
zullen ontstaan. Natuurlijk wordt er ook 
elke ronde gestreden om de leidersprijs. 
Opgeven kan tot een half uur voor de 
start, maar ook via www.swer.nl.

Voor ‘Bergeijkse’ renners
Wat houdt dit klassement in? Alle wiel-
renners van Groot Bergeijk die bij alle 
vijf de rondes aan de start verschijnen 
dingen mee in het Groot Bergeijk Klasse-
ment. Er wordt gefietst om klassement-
sprijzen én om de eervolle titel ‘Kampi-
oen van Groot Bergeijk’. De wedstrijden 
zijn ongeveer veertig kilometer lang. Het 
leuke aan de rondes is toch wel dat deel-
nemers natuurlijk een ‘thuiswedstrijd’ 
fietsen. Ons kent ons en de onderlinge 
strijd is groot. Uit voorgaande jaren is 
gebleken dat het niveau van de rondes 
vrij hoog ligt, maar dat de rondes voor 
elke ‘Bergeijkse’ wielrenner zijn wegge-
legd. Zo kunnen alle inwoners van groot 
Bergeijk of leden van een Bergeijkse 
fietsclub meedoen, mits ze geen licentie 
hebben bij de KNWU.

Wilt u meedoen, maar u twijfelt of ge-
noeg aan deze voorwaarde voldoet, kunt 
u altijd even de organisatie contacten. 
Dit kan via de website of via e-mail, 
maar u kunt ook even telefonisch con-
tact leggen met Thieu van Oorschot op 
nummer 06 55561615. 

Meer informatie via www.swer.nl

Groot Bergeijk Klassement 
telt vijf wedstrijden in 2016

Waar hebben we dit meer gezien? De 
winst pakken met een banddikte ver-
schil. Alhoewel, in 2016 konden we ei-
genlijk niet over een banddikte spre-
ken. Toen was het Jasper de Laat die 
Marco Brus met miniem verschil wist 
te verslaan. In 2000 won Marc Gerrit-
sen uit Oirschot de ronde door op de 
meet één van zijn medevluchters met 
een banddikte te verslaan.

‘Ik zat in een kopgroep van zes weg. 
Naast Marc van Grinsven met Jurgen 
van Pelt, Roy Könisser, William Berns 
en Michel Stobbelaar. Stuk voor stuk uit-
stekende renners. Het zou uiteindelijk 
op een sprint aankomen. Ik had al wat 
uitslagen staan in Riethoven, maar nog 
nooit echt kort weten te eindigen. De 
sprint was niet bepaald mijn ding en ik 
probeerde dan ook altijd in de voorgaan-
de jaren bij het binnenrijden van Rietho-
ven weg te rijden uit de kopgroep. Maar 
niet in 2000. Ik besloot te wachten tot 
het aangaan van de laatste bocht. Bijna 

zou het niet tot een sprint komen om-
dat Berns en Stobbelaar nog probeerden 
weg te rijden in de laatste ronde. Het 
bleef gelukkig nog net bij elkaar. Net 
voor de laatste bocht zat Berns op kop 
en kon ik nog net in het gaatje duiken 
tussen hem en de dranghekken.’

Deur dicht
‘Omdat Berns naar de dranghekken 
bleef sturen, gooide hij daarmee voor de 
rest de deur min of meer dicht. Snelle-
re mannen als Van Pelt en Van Grinsven 
moesten inhouden en ik kon vol door 
richting de meet. Echt sprinten was het 
niet wat ik deed. Ik probeerde vanuit het 
zadel zo snel mogelijk die streep te pas-
seren. Ik viel stil en voelde Van Grinsven 
komen, maar hij kwam te laat. Hoewel 
het achteraf maar een banddikte ver-
schil bleek te zijn, wist ik al wel meteen 
dat de bloemen voor mij waren’, vertelt 
Gerritsen glunderend. Criteriumkoning 
Jurgen van Pelt mocht als derde mee het 
podium op. ‘Het mooiste in Riethoven is 

dat er vaak hele goede renners winnen 
en tegelijkertijd ook verrassende win-
naars zijn waarvan iedereen in het pelo-
ton weet dat het jongens zijn die er veel 
voor doen. Ik kan mijzelf als voorbeeld 
geven, maar ook een Ferdi van Katwijk. 
Nooit geen ‘veelwinnaar’ geweest, maar 
hij heeft wel twee keer de Ronde van 
Riethoven op zijn naam staan.’

Voorjaarscoureur
Het jaar 2000 zou voor Gerritsen zijn bes-
te jaar zijn als renner. ‘Anderhalve week 
voor de Ronde van Riethoven won ik 
mijn thuiswedstrijd in Oirschot. Helaas 
telde die wedstrijd toen nog niet mee 
voor het Kempenklassement. De zater-
dag erop werd ik derde in Sprang-Capel-
le en een week later pakte ik mijn winst 
in Riethoven. Dat was de beste anderhal-
ve week in mijn wielerleven’, knipoogt 
hij. Marc is op latere leeftijd begonnen 
met fietsen. ‘Ik heb jarenlang gevoet-
bald en aan atletiek gedaan in Oirschot. 
Fietsen kwam eigenlijk een beetje uit 
de lucht vallen. De eerste ‘wedstrijdjes’ 
reed ik in de Rabo Jeugdtoer destijds 
waar de jeugd de kans kreeg om aan het 
wielrennen te ruiken. Daarna heb ik een 
jaar meegefietst bij de ‘Wilde Bond’ en 
ik vroeg mijn eerste KNWU-licentie aan 
als tweedejaars junior bij wielervereni-
ging Kolonel Cole. De maanden mei en 
juni waren altijd mijn beste maanden 
als renner. Vraag me niet waarom’, lacht 
hij, ‘maar ik was geen voorjaarscoureur.’ 

In de wilgen
In 2003 stapte Gerritsen over naar de 
Amateurs A, de huidige Amateurs. ‘Wiel-
rennen is een sport waar je veel voor 
moet doen en ook veel voor moet laten. 
Mijn doel was altijd om eens een wed-
strijd te winnen. Dat was gelukt. De zin 
werd minder en ik wilde voor mijn ple-
zier blijven fietsen. Dat heb ik nog een 
aantal jaar gedaan om in 2010 de fiets 

uiteindelijk in de wilgen te hangen.’ Een 
racefiets heeft hij nog wel, maar daad-
werkelijk gebruiken is een tweede. ‘Mis-
schien stap ik ooit weer eens op, maar 
niet meer in wedstrijdverband. Weet je, 
voetballen kan je heerlijk op het gemak 
op de zondagmorgen. Je traint één keer 
in de week en je trapt tegen een balletje. 
Wil je bijvoorbeeld met die recreanten-
wedstrijden vandaag de dag mee doen, 
dan moet je daar toch alweer behoorlijk 
voor getraind hebben. Dat lukt niet met 
één keer in de week voor het plezier op 
de fiets stappen.’

Helemaal loskomen van het wielren-
nen zal Marc nooit lukken. Getrouwd 
met een dochter van Peter Dekkers, als 
zwager ene Hans Dekkers en een oud-
ste zoon die onlangs met Sjors Sportief 
met opa Peter naar een Open Dag bij 
TML Dommelstreek is geweest. Moet gek 
lopen, gaan we Marc binnen nu en een 
aantal jaar niet langs het parcours zien. 

Marc Gerritsen winnaar van de Ronde van Riethoven in 2000

‘Ik pakte Van Grinsven met een banddikte verschil op de meet’



Kermisronde Riethoven 2016 | Pagina 7www.swer.nl

GRATIS ADVIES OP MAAT

www.jvdkeukens.nl
• Onderhoud en vervanging van A

tot Z
• Reparatie waterschade (offerte

verzekering)
• Eigen fabriek, dus snelle levering
• Vervangen apparatuur o.a. Miele,

Neff, Itho
• Kasten, tafels en (bad)meubels

op maat (uit massief hout)

• Vrijwel alles werkend te zien in:
Official JvD Experience Center
Bergeijk

• Door eigen import, graniet en
composiet tegen scherpe prijzen

• Keukenrenovatie
• Keuken APK (all in*) € 35,-
• Montage/onderhoud Quooker

(kokend waterkraan)

Geestenberg 2 - Bergeijk - (Industrieterrein ’De Waterlaat’
Tel. 0497-573917 - e-mail: info@jvdkeukens.nl

HOGEDRUK-REINIGINGSTECHNIEK

INTERCLEAN BENELUX

HEIBERG 13 - 5504 PA VELDHOVEN
T. 040-2531822
F. 040-2537802
WWW.INTERCLEANBENELUX.NL

Loveren 24a
5563 AD Westerhoven

Telefoon (040) 204 00 74
Fax (040) 204 64 52

HET MEEST COMPLETE 
VERHUURBEDRIJF 
VAN DE KEMPEN!

Jangro Metaal B.V.
De Haak 16

5555 XK Valkenswaard

Telefoon:040 201 41 33
Fax:040 201 32 59

E-mail:info@jangro.nl

bij Baderie 
van den 
Boomen,
alles voor uw
badkamer, 
verwarming & 
loodgieterswerk

www.vandenboomensanitair.nl
Kerver 8 Eersel - Tel: 0497 519017

Bloemboetiek ’t Hofke
Eerselsedijk 1a, Bergeijk, tel. 0497-573412
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DRUK FUL
 FILLMENT

CROSS
MEDIA

 WEEK
BLADEN

FSC 
& ISOPRINT

WEB
MEDIA

Gielen Druk Print Webmedia 
Bucht 6  5571 CW Bergeijk 
Postbus 63  5570 AB Bergeijk  
T +31 (0)497 551777  F +31 (0)497 551776  
www.gielen.nl  info@gielen.nl  

BROEKHOVENSEWEG 7, RIETHOVEN

GILDESTRAAT 10, RIETHOVEN

RIJTHOF  24, RIETHOVEN

TONTERSTRAAT 17, RIETHOVEN

Vraagprijs  € 335.000,- k.k.

Vraagprijs  € 439.000,- k.k.

Ruim woonhuis met 2 ruime garages, diepe en brede achtertuin. 
Ruime woonkamer, leefkeuken, 4 slaapkamers en vernieuwde 
badkamer. Gelegen aan een doorgaande weg op prima locatie in 
Riethoven.

Bouwjaar ca. 1900 • Inhoud ca. 543m3 • Perceel ca. 1247m2

Sfeervol, riant vrijstaand woonhuis met inpandige garage, voor-
tuin met oprit voor meerdere auto’s en prachtige volop privacy 
biedende achtertuin op het zuiden. Gelegen op een groenrijke 
locatie

Bouwjaar ca. 1976 • Inhoud ca. 600m3 • Perceel ca. 725m2

Vraagprijs  € 399.000,- k.k.

Vraagprijs  € 150.000,- k.k.

Op de 1e verdieping gelegen 2-kamer hoekappartement met 
berging en balkon. gelegen in plan ‘de Rijtacker’. op een rustige 
en landelijke ligging maar toch centraal. Slechts op 15 minuten 
van Eindhoven.

Bouwjaar ca. 2009 • Inhoud 118m3 • Woonoppervlak ca. 59m2

Vrijstaand woonhuis met 6 slaapkamers, inpandige garage, royale 
kelder, voortuin met oprit voor meerdere auto’s en prachtige, 
volop privacy biedende achtertuin. Gelegen op een groenrijke 
locatie. Gunstige ligging t.o.v. Veldhoven/Eindhoven (ASML, High 
Tech Campus, Philips, Maxima Medisch Centum).

Bouwjaar ca. 1968 • Inhoud 700m3 • Woonoppervlak ca. 162m2

Aankoop
Verkoop
Verhuur
Taxaties
Hypotheken

Markt 48 • 5521 AN  Eersel

T. 0497 535672 • F. 0497 535448

www.heeren.nl • info@wheeren.nl
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Hennepstraat 8 n 5561 AC Riethoven n T. +31(0)40 - 204 22 55
kemi@kemi.nl n www.kemi.nl
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4C Care Technology B.V. 
The Smart Way to Manage Medicine 

Elsenakker 16   
5571 SK Bergeijk  
The Netherlands 
Website: www.4ccare.com 
E-mail: jos@4ccare.com  

Dorpsplein, Steensel

Voor een lekker frietje
en heerlijke snacks

OOK VOOR FRIETWAGEN OP LOCATIE
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Tuinaanleg & Onderhoud

RIETHOVEN

John Moonen
Stevertsebaan 3

5561 TS Riethoven
e-mail: j.moonen7@upcmail.nl

tel.: 06-51802020 - fax: 0497-575258

www.knegtmansadvocaten.nl

Bladel
T 0497 - 38 38 68

Bergeijk
T 040 - 207 60 76 Bel ons voor een

gratis kennismaking!

schildersbedrijf

Vendelier 17
5571 MC Bergeijk
Tel. 040-2068448

06-51308443

Van GERVEN B.V.

Tuinaanleg 
en onderhoud

Rootseweg 13
5521 RH Eersel

Tel.: 0497-512251
info@hobbithoveniers.nl

4C Care Technology B.V.�
The Smart W ay to Manage Medicine

Elsenakker 16�
5571 SK Bergeijk�
The Netherlands
W ebsite: www.4ccare.com
E-mail:�jos@4ccare.com

Weebosch 63 - 5571 LW Bergeijk
tel. 0497-541329 - Website: www.slagerijjansen.nl

openingstijden winkel:
woensdag: 12.30-17.30 uur, donderdag:  9.30-17.30 uur,

vrijdag: 9.30-17.30 uur, zaterdag: 9.30-16.00 uur 

Bouw en Klus Service Wil Sanders

De Hasselt 21
5561 CC Riethoven

GSM 06-20846032
Tel. 040-2046084
Fax 040-8422131
E-mail w.sanders4@chello.nl

Boshovensestraat 9 • 5561 AR Riethoven • Tel. (040) 2045544

Hoveniersbedrijf
Jeroen van Lange
Voor uw tuinontwerp / -aanleg / -onderhoud

Kwekerij en tuinshop
Boshovensestraat 4a
Open: wo - do - vrij - za van 9.00 tot 17.00 uur

Lid
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GRATIS ADVIES OP MAAT

www.jvdkeukens.nl
• Onderhoud en vervanging van A

tot Z
• Reparatie waterschade (offerte

verzekering)
• Eigen fabriek, dus snelle levering
• Vervangen apparatuur o.a. Miele,

Neff, Itho
• Kasten, tafels en (bad)meubels

op maat (uit massief hout)

• Vrijwel alles werkend te zien in:
Official JvD Experience Center
Bergeijk

• Door eigen import, graniet en
composiet tegen scherpe prijzen

• Keukenrenovatie
• Keuken APK (all in*) € 35,-
• Montage/onderhoud Quooker

(kokend waterkraan)

Geestenberg 2 - Bergeijk - (Industrieterrein ’De Waterlaat’
Tel. 0497-573917 - e-mail: info@jvdkeukens.nl

Hogedruk-reinigingstechniek

interclean benelux b.v.

Heiberg 13 - 5504 PA Veldhoven
Telefoon 040-2531822
Fax: 040-2537802

Op zoek naar uw
droomhuis in België?

0032-11550440

Slechts één adres
Einderpad 30

3920 LOMMEL

www.era.be / carltournier    011-550.440eersel@cycletrend.nl

Cycle Trend Eersel

Nieuwstraat 35a

5521 CA Eersel

T: 0497-518864

VAN HAM nv
Natuursteen

LODEWIJK DE RAETSTRAAT 26
3920 LOMMEL
Tel.: 0032 / (0) 11 54 65 75
Fax: 0032 / (0) 11 54 65 76
www.natuursteen-vanham.be
info@natuursteen-vanham.be

Wij bieden u:
• Vakkundig advies van bij het opmeten

tot het plaatsen
• Vrijblijvende offerte
• Al 65 jaar ervaring in het vak

Ruime keuze in:
• Dorpels en deuromlijstingen in blauwe

hardsteen
• Raamtabletten en trappen
• Vloeren
• Keukenbladen
• Grafmonumenten
• Douchebakken (maatwerk)

Congres &
Partycentrum
Hotel Steensel

Eindhovenseweg 43-43a
5524 AP Steensel
Telefoon 0497 51 23 16
Fax 0497 51 48 81
E-mail info@hotelsteensel.nl
Internet www.hotelsteensel.nl

‘Bergeijkse’ recreanten strijden om het Groot Bergeijk Klassement

dag 16 juni. Daarna is het de beurt
aan Luyksgestel waar de heren cou-
reurs op maandag 23 juni startgele-
genheid krijgen. Op dinsdag 15 juli
wordt er gestreden in de ronde van
Bergeijk en het vierluik wordt zoals

vermeld afgesloten op zaterdag 6
september in de Weebosch. Geduren-
de de wedstrijden worden er premies
verdeeld, waardoor er veel tussen-
sprints zullen ontstaan. Natuurlijk
wordt er ook elke ronde gestreden

om de leidersprijs. Opgeven kan tot
een half uur voor de start, maar ook
via http://www.swer.nl.

Voor ‘Bergeijkse’ renners

Wat houdt dit klassement in? Alle
wielrenners van Groot Bergeijk die
bij alle vier de rondes aan de start
verschijnen dingen mee in het Groot
Bergeijk Klassement. Er wordt
gefietst om klassementsprijzen én
om de eervolle titel ‘Kampioen van
Groot Bergeijk’. De wedstrijden zijn

ongeveer veertig kilometer lang. Het
leuke aan de rondes is toch wel dat
deelnemers natuurlijk een ‘thuiswed-
strijd’ fietsen. Ons kent ons en de
onderlinge strijd is groot. Uit voor-
gaande jaren is gebleken dat het
niveau van de rondes vrij hoog ligt,
maar dat de rondes voor elke ‘Berg-
eijkse’ wielrenner zijn weggelegd. Zo
kunnen alle inwoners van groot
Bergeijk of leden van een Bergeijkse
fietsclub meedoen, mits ze geen
licentie hebben bij de KNWU. Ook zij
die een ‘binding’ kunnen aantonen

met Groot Bergeijk mogen aan de
start verschijnen. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan medewerkers van
Wilvo Metaalbewerking.  Wilt u mee-
doen, maar u twijfelt of genoeg aan
deze voorwaarde voldoet, kunt u
altijd even de organisatie contacten.
Dit kan via de site/ mail, maar u
kunt ook even telefonisch contact
leggen met Thieu van Oorschot op
nummer 06 55561615. 

Meer informatie is te vinden op
http://www.swer.nl

De recreanten gaan maandag strijden om de eerste gele trui in het Groot Bergeijk Klassement. (foto Theo van Sambeek)

Het blijkt steeds weer een groot succes. De wedstrijden voor ‘Bergeijkse’
recreanten tijdens de kermisrondes van Riethoven, Luyksgestel en Berg-
eijk. Ook dit jaar wordt er weer gestreden om het Groot Bergeijk Klasse-
ment. Dit jaar echter niet in een drieluik, maar in een vierluik. Naast
genoemde rondes kunnen de niet-licentiehouders zich op zaterdag 6
september ook aan elkaar meten tijdens de Ronde van de Weebosch.

Het klassement gaat zoals ieder jaar van start in Riethoven op kermismaan-

PROGRAMMA

14 00 uur: Dikke banden race.

15 30 uur: dames recreanten voor 

alle dames uit de kempen

17 00 uur: Groot Bergeijk.

18 30 uur: Criterium Elite-Belofte.
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De finishing touch voor uw interieur...

Esco Vloeren Import B.V.
Leemskuilen 44  |  5563 CL Westerhoven
Tel. +31(0)40  203 05 00  |  Fax. +31(0)40  203 04 99
Internet www.escovloeren.nl  |  E-mail info@escovloeren.nl 

Loonsebaan 5, 5575 BV Luyksgestel
Postbus 66, 5575 ZH Luyksgestel

Tel.: 0497-542267 - Fax: 0497-542497
www.sengers.com - info@sengers.com

Hof 39a • 5571 CB Bergeijk
Tel.: (0497) 55 61 37 • Fax: (0497) 55 66 27

Administratiekantoor
J. Hoeks

VERDONK B.V.

AUTOBEDRIJVEN

* PERSONENWAGENS
* BESTELWAGENS
* ROLSTOELVERVOER
* VERHUUR

STEEDS ± 80

OCCASIONS

VOORRADIG

DORPSTRAAT 205, 5504 HG VELDHOVEN
TEL.: 040-2532230, FAX: 040-2546665
DE RUN 5507, 5504 DH VELDHOVEN

TEL.: 040-2539392, FAX: 040-2546265

v.d. Huijgevoort

Dorpstraat 65
5575 AE, Luyksgestel

Willibrorduslaan 21
5552 HA, Valkenswaard

box &           polybox

Van de MPbox zijn er al 1.500.000 stuks  geproduceerd. Wat kan er niet in?

Maatwerk
• Materiaalkeuze en afmetingen af te stemmen op de

behoefte

Standaard
• Palletmaat 120 x 80 cm
• Palletmaat 120 x 100 cm

MP Products
Confectie en maatwerk in verpakking

Al meer dan 50 jaar actief in de productie en ontwikkeling van meermal

Telnr 040 253 29 51          www.mpbox.nl          Faxnr 040 254 58 95

Kenmerken
• Bruikbaar in de gehele logistieke keten voor zowel opslag als transport.
• maximaal laadvolume, minimaal retourvolume.
• lange levensduur, lage reparatie kosten.
• op maat te maken in iedere afmeting.
• Modulair
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Hierbij bedanken wij alle sponsors
en begunstigers voor het welslagen
van onze Wielerronde van Riethoven

Het bestuur

Ook willen wij de parcoursbewoners
bedanken voor de medewerking

vanwege de overlast etc.

Het bestuur

De wielerfoto’s zijn van:

Theo van Sambeek

www.fototvs.nl

Dorpsplein 4, 5561 AV  Riethoven
040 202 2011

www.restaurantvandeijck.nl

van Buul
Fashion

Woenselse Markt 3 - 5612 CP Eindhoven
040-244 45 24

Van maatkostuum tot casual outfit,
bij ons in de winkel of bij u thuis

Merken: van Buul Fashion - L’Armatura - Roy Robson - Suit Clinic -
Blue Industry - Jackets & Sons - Gardeur - M.e.n.s. - Vanguard -

Fellows - John Miller - Ledub - Schiesser - Falke -
Umano Arancio - Crossfield - Mustang

www.vanbuulfashion.nl

‘Leef ik twee weken als een monnik dan rijd
ik daarna meteen de stenen uit de grond’

Twee seizoenen terug werd hij nog
uitgeroepen tot de meest strijdlus-
tige renner in het Baby-Dump Kem-
penklassement. Tijdens de prijsuit-
reikingavond in datzelfde jaar liet
hij nog in het midden of hij in 2013
nog op de fiets zou zitten. Reden is
dat zijn eigen bedrijf Paul Dekkers
Keukens en Interieurs als een trein
gaat. ‘Er zijn weken bij dat ik tach-
tig, negentig uur werk. Zie dan nog
maar tijd te vinden om je trainings-
kilometers te maken’, vertelt Paul.
Hij fietst nu voor het negende jaar
en mag dus als een laatbloeier
gezien worden. ‘Ik ben een half
jaartje amateur B geweest (anno
2014 is dit de categorie Amateurs),
en heb toen meteen de overstap
gemaakt naar de elite. Eigenlijk
begon ik met de wielersport toen ik
een keer met mijn mountainbike
een tocht maakte. Een rondje van

zo’n tachtig kilometer, waarbij ik in
Weert uitkwam en van daaruit naar
Valkenswaard reed. Op een bepaald
moment kwam er een fietsploeg
voorbij en ik pikte aan met mijn
oude mountainbike. En dat ging
hard, zo’n 43 per uur. Toen er in de
groep versneld werd, gingen er drie
vandoor en daar ging ik op mijn
beurt weer achteraan. We reden
toen zo’n 46 in het uur en die man-
nen keken verbaasd achterom en
vroegen aan mij of ik niet dacht stil
te vallen binnen de kortste keren.
Niet dus. Ik ben thuisgekomen en
heb toen besloten om eens serieus
werk te maken van het fietsen.’

Keuzes

Hij sloot zich aan bij wielervereni-
ging de Dommelstreek uit Eindho-
ven. ‘In het eerste jaar heb ik ont-

zettend veel af moeten zien. 
Het tweede jaar ging al een stuk
beter en het derde jaar reed ik met
regelmaat bij de eerste tien. Ik ben
ook een keer derde geworden in het
eindklassement van het Kempen-
klassement. Ik weet van mezelf dat
ik heel weinig trainingskilometers
nodig heb. Leef ik twee weken als
een monnik, rijd ik daarna meteen
de stenen uit de grond. Maar met
mijn drukke werk is dat niet meer te
doen. Ik ben nu 29 jaar en heb wel
zoiets van “er is meer dan alleen
fietsen en werken”. Werken staat
zeker op 1 en fietsen doe ik echt
nog steeds heel graag. En ja, ik
weet dat ik wat zwaarder ben
geworden en geloof me, dat is ook
allemaal niet leuk om te horen
vanaf de kant, maar ik ben wel hier
dag en nacht met die zaak bezig. 

Het fietsen zie ik echt als een
hobby en daar heb ik veel plezier
in. Word ik er iedere week afgere-
den, tsja…dan houdt het zeker een
keer op voor me.’
En dan komt stiekem ook die strijd-
lust van Paul weer naar boven in
het gesprek: ‘Ik weet hoe hard ik
kan fietsen. En als ik net zo leef als
de jongens waarvan ik weet dat zij
echt ‘fulltime’ met het fietsen bezig
zijn, dan doe ik ze nog net zoveel
pijn als vijf jaar geleden. Maar dat
gaat niet meer, je moet op een
bepaald moment gewoon keuzes
maken. 

Pech

Paul heeft al meerdere malen in
Riethoven meegedaan. ‘Een paar
jaar terug zat ik in de kopgroep en

werd ik negende.’ Er had al eerder
een keer een podiumplaats ingeze-
ten voor de sympathieke Gerwenaar.
‘Dat was het jaar voordat ik bij de
club wegging. Dat jaar werd ik ook
derde in het eindklassement. Ik
reed de laatste paar rondes alleen
en lag op een mooie derde en dus
podiumplek. Toen ik achterom keek
waren het twee ploegmaten van mij
die op kop van het peloton aan het
sleuren waren. 
Ik werd in de finishstraat vijftig
meter voor de streep teruggepakt.
Uiteindelijk een elfde plek, maar ik
was niet echt blij toen als je
begrijpt wat ik bedoel. De ronde
zelf is op zich een hartstikke mooi
rondje, maar als je lek rijdt dan heb
je dus echt pech hè’, lacht hij. We
wensen Paul een mooie wedstrijd
toe!

Met recht één van de smaakmakers van het peloton der elite/ beloften.
Niet zo zeer omdat hij wekelijks voor het podium rijdt, maar de passie
en vechtlust is van zijn gezicht af te lezen als hij zijn rondjes in de
regio draait. De 29-jarige Gerwenaar Paul Dekkers zit nog steeds met
veel plezier op de fiets.

Passie en vechtlust zijn de handelskenmerken van Paul Dekkers. (foto Theo van Sambeek)

De goedkoopste van Nederland!
• Houten vloeren
• Laminaat
• Tegels & Natuursteen
www.escovloeren.nl

Voltastraat 5-7, Zevenaar  |  Tel. +31(0)40  203 05 00
Ook vestigingen in Westerhoven, Houten en Zoetermeer

Dorpsplein, Steensel

Voor een lekker frietje
en heerlijke snacks

OOK VOOR FRIETWAGEN OP LOCATIE
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Tuinaanleg & Onderhoud

RIETHOVEN

John Moonen
Stevertsebaan 3

5561 TS Riethoven
e-mail: j.moonen7@upcmail.nl

tel.: 06-51802020 - fax: 0497-575258

www.knegtmansadvocaten.nl

Bladel
T 0497 - 38 38 68

Bergeijk
T 040 - 207 60 76 Bel ons voor een

gratis kennismaking!

schildersbedrijf

Vendelier 17
5571 MC Bergeijk
Tel. 040-2068448

06-51308443

Van GERVEN B.V.

Tuinaanleg 
en onderhoud

Rootseweg 13
5521 RH Eersel

Tel.: 0497-512251
info@hobbithoveniers.nl

4C Care Technology B.V.�
The Smart W ay to Manage Medicine

Elsenakker 16�
5571 SK Bergeijk�
The Netherlands
W ebsite: www.4ccare.com
E-mail:�jos@4ccare.com

Weebosch 63 - 5571 LW Bergeijk
tel. 0497-541329 - Website: www.slagerijjansen.nl

openingstijden winkel:
woensdag: 12.30-17.30 uur, donderdag:  9.30-17.30 uur,

vrijdag: 9.30-17.30 uur, zaterdag: 9.30-16.00 uur 

Bouw en Klus Service Wil Sanders

De Hasselt 21
5561 CC Riethoven

GSM 06-20846032
Tel. 040-2046084
Fax 040-8422131
E-mail w.sanders4@chello.nl

Boshovensestraat 9 • 5561 AR Riethoven • Tel. (040) 2045544

Hoveniersbedrijf
Jeroen van Lange
Voor uw tuinontwerp / -aanleg / -onderhoud

Kwekerij en tuinshop
Boshovensestraat 4a
Open: wo - do - vrij - za van 9.00 tot 17.00 uur

Lid
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Technische detachering
Machine onderhoud /
Nieuwbouw
Alles op het gebied 
van techniek

Kijk voor info op:

WWW.STTONDERHOUD.NL

SIEBEN 
TOTAAL

TECHNIEK

Snellens – Maas B.V.
Bucht 45B – Bergeijk

(0497) 76 70 22 
info@hubo-bergeijk.nl

Hennepstr. 6 - Riethoven
Telefoon 040 - 20 48 515

Hennepstraat 12 - Riethoven
Telefoon 040 - 20 44 822

Nederland bv precis ie  p laatwerk

www.blmbastion.nl

Drs. K.M.P. (Koen) Moonen
kmoonen@blmbastion.nl

Bastion 50
5509 MJ Veldhoven
Tel. (040 230 78 00

Mobiel 06 212 103 36

V
VAASSEN

Schoorsteenveeg

Onderhoudsbedrijf

Betonboren

Betonzagen

Kleine 
sloopwerkzaamheden

A. Vaassen
Stevertsebaan 4 - 5561 TS Riethoven

Tel. 040-2044658 - 06-21205642

www.snep.nl
BOUWBEDRIJF
BURGMANS B.V.

Postbus 9 - 5570 AA Bergeijk  www.bouwbedrijfburgmans.nl
Telefoon: 0497-572220 info@bouwbedrijfburgmans.nl

BOUWEN IS 

EEN KWESTIE 

VAN VERTROUWEN

Kennedylaan 12
5571 KC Bergeijk

 
T 0497 - 55 22 55
F 0497 - 55 22 22

www@moeskops.com
info@moeskops.com

MaatwerK
StaaLin
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Bergeijk, Elsenhof 50

Brom Mechatronic BV
• Dragonder 24D • 5554 GM/Valkenswaard

I>www.brommechatronic.nl 
T> +31(40) 7 11 40 19   F> +31 (40) 2 04 07 87

Ing. Michiel Brom
+31 6 45 29 01 99
mbrom@bromm.nl

‘Ik wil graag nog eens een klassieker winnen’

Hij is begonnen als eerstejaars
nieuweling bij WTC de Amstel. ‘Ik
vond wielrennen leuk, maar ik was
niet echt goed. Bij de junioren heb
ik weliswaar één criterium gewon-
nen, maar klassiekers reed ik zelden
uit.’ Twee jaar geleden wist Kers de
nationale driekleur te veroveren bij
de elite zonder contract. Heeft hij
nooit de droom of ambitie gehad
om prof te worden? ‘Als je als kind
begint aan een sport is dat natuur-
lijk wel een droom. Als vriendjes
zeiden dat ze profvoetballer wilden
worden, zei ik altijd dat ik profwiel-
renner wilde worden.’
Is die droom voorbij? ‘Ik heb mijn
doel wel bijgesteld ja’, glimlacht
hij. ‘De allereerste keer dat ik Olym-
pia’s Tour reed, toen heb ik het prof
worden al heel snel opgegeven eer-
lijk gezegd. Ik zag daar mannen als
Lars Boom en een Martijn Maaskant
echt vierkant rondjes om mij heen
rijden. Toen had ik echt meteen het
gevoel dat prof worden een paar
stappen te ver zou zijn voor mij.’ De
resultaten van de Baby Dump-ren-
ner doen wellicht anders vermoe-
den. Vorig jaar mocht hij twaalf
keer het zegegebaar maken. ‘Bij de
elite blaas ik inderdaad een prima
deuntje mee. En daar zit voor mijn
gevoel nog behoorlijk wat rek in. Ik
wil dan zeker ook nog een paar
mooie dingen bereiken.’

Doel

Koos Jeroen Kers was vorig jaar
‘slechts’ een aantal keer in de Kem-
pen actief bij wedstrijden. Maar als
hij zijn rugnummer ophaalde, wis-
ten de anderen ook hoe laat het
was. ‘Ik heb vorig jaar inderdaad
maar een paar wedstrijden gereden
van het Kempenklassement.  Dat
ging allemaal wel goed. Ik reed vol-
gens mij allemaal op het podium
zelfs’, glimlacht hij. 

De teller in 2014 staat op het
moment van schrijven in het Kem-
penklassement nog ‘maar’ op één
met een prachtige winst in Gerwen.
In Valkenswaard werd de Noord-Hol-
lander derde en in Hilvarenbeek
vijfde. Gaan wij hem dit jaar vaker
zien in de regio? ‘Als het te combi-
neren is met klassiekers en andere
grote koersen zal ik ze zeker mee-

pakken. Dat eerste is echt nog een
doel van mij. Ik wil graag nog een
keer een klassieker winnen. Vorig
jaar stond ik voor het eerst op het

podium bij een klassieker toen ik
derde werd in de Parel van de Velu-
we. Ik wil graag die twee trapjes
hoger.’

Uitdaging

Twee jaar geleden reed Kers, na het
door hem gewonnen NK, in Rietho-
ven. Daarmee kreeg de organisatie
een kersverse Nederlands kampioen
aan de start. ‘Dat was niet helemaal
geweldig verlopen eerlijk gezegd.

Ik was niet goed toen. Ik had vanaf
de start al zere benen en was niet
helemaal met de koers bezig. Het is
een mooie omloop en ik ga zeker
proberen de winst te pakken dit
jaar. Het wordt dan wel de derde of
vierde wedstrijd achter elkaar voor
mij die week. Dus of winst er ook in
zal zitten? Wie weet.’ Klaar met de
wielersport is hij voorlopig niet.
‘Zoals ik het fietsen beleef,  beoe-
fen zeg maar, bevalt het mij uitste-
kend. 

De beleving; het zo met je lichaam
bezig zijn; iedere keer weer het
maximale eruit weten te halen en
oprecht verbaasd zijn wat je alle-
maal presteert. Ik krijg de kans om
nog wat van de wereld te zien en
zolang ik niet werk kan dat nog.
Steeds weer die ontdekking, is voor
mij een geweldige uitdaging.’ 

Vorig jaar pakte hij de winst in Valkenswaard en Nuenen. Werd tweede
in Bergeijk en derde in Steensel. Koos Jeroen Kers uit Amstelveen, uit-
komend voor het Valkenswaardse Baby Dump Cyclingteam. Velen zien
in hem de grootste uitdager van zijn ploeggenoot Marco Brus voor de
winst in het eindklassement. ‘Het is geen doel op zich. Ik win liever
twee, drie koersen dan dat die groene trui om mijn schouders blijft
hangen’, zegt hij zelf.

Koos Jeroen Kers wil zich in Riethoven dit jaar van zijn beste kant laten zien.

Zegevierend in de Ronde van Gerwen
eerder dit jaar. 
(foto’s Theo van Sambeek)

Speciaal robots

Speciaal machines

Precisiesysteem
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PRINS VAN LUIKSTRAAT 14
5575 BJ LUYKSGESTEL

T. 06 51 800 830

VANORSOUWMACHINEBOUW.NL
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ALLE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN ONDER ÉÉN DAK!
VERZINKERIJ

MEERVELDHOVEN
DE RUN

METAALCOATING
DAMECO
PLATING

Meerveldhoven | T. 040-2536622 | www.verduurzamen.com

Begunstigers
AQUALON AART VAN HERK

IS SYSTEMEN BERGEIJK
VAN ZELST EINDHOVEN

VECO INDUSTRIËLE LAKSPUITERIJ BV WESTERHOVEN
KEMI-IMEK RIETHOVEN

THIJS ANTONIS RIETHOVEN
BRUNS BERGEIJK

DAMECO VELDHOVEN
MAKELAAR W. HEEREN EERSEL

HOVENIERSBEDRIJF RENDERS RIETHOVEN
RABOBANK DE KEMPEN BLADEL

MITZER RIETHOVEN
VERZINKERIJ MEERVELDHOVEN VELDHOVEN

RIMEBO RIETHOVEN
DRUKKERIJ GIELEN BERGEIJK

ERIK VAN LOON EERSEL
CIBO VLOEREN BREDA

ARTISAN PRINTING SERVICE VALKENSWAARD
INSTALLATIEBEDRIJF WESTERVELD BERGEIJK

MACAZZ BERGEIJK
WILVO BERGEIJK

TOBA SPECIALITEIT
VENBERGSEMOLEN VALKENSWAARD
GEUDENS TIMMERWERKEN LOMMEL

BERGMANS JEANSHOUSE BERGEIJK 
ONDERNEMERS VERENIGING RIETHOVEN.

Bij deze bedanken wij alle sponsoren 
en begunstigers voor het welslagen van 

onze wielerronde van Riethoven 2016. 

Ook willen wij de parcoursbewoners 
bedanken voor de 

medewerking vanwege de overlast.

Het bestuur

STICHTING WIELER EVENEMENTEN RIETHOVEN

SWER
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Hét centrum 
voor verduurzamen

Uniek concept in 

oppervlaktebehandeling

onder één dak!

Meerveldhoven · 040-2536622

www.verduurzamen.com

Jeldi B.V. is een allround metaalbewerkingsbedrijf dat
zich o.a. heeft gespecialiseerd in allerlei ontbraam- en
ontvettingstechnieken. Om u als klant nog beter van
dienst te zijn heeft Jeldi de capaciteit van de glijslijpma-
chines (1 van 980 liter, 2 van 600 liter, 1 van 200 liter en 1
van 50 liter met droogvibratoren) uitgebreid met een
nieuwe doorloopinstallatie van het merk Walther Trowal.

Door deze aanschaf is Jeldi in staat u nog sneller en beter van
dienst te zijn, terwijl de bekende kwaliteit gewaarborgd blijft.
De doorloopinstallatie geeft niet alleen de mogelijkheid tot ont-
bramen, ontvetten en drogen van grote hoeveelheden gelijk-
soortige producten, ook grotere en/of speciale onderdelen kun-
nen in deze installatie bewerkt worden. Denk daarbij aan bij-
voorbeeld oliepannen, cilinderdeksels, pompbehuizingen etc.

De installatie is ook heel geschikt voor het ontbramen van gela-
serde en watergesneden producten, aluminium gietwerk en
stansonderdelen.

De werking van de doorloopinstallatie is als volgt:
• De producten worden al dan niet automatisch geplaatst op

een toevoerband om aansluitend in één doorloop door mid-
del van chips (slijpsteentjes) en compound (zeep) ontbraamd

en ontvet te worden. Tijdens dit proces worden de producten
automatisch gescheiden van de chips en vallen in een speciaal
compartiment van de machine.

Deze afbraamtechniek noemen we ook wel rotofinishen of tro-
waliseren. Deze nieuwe doorloopinstallatie beschikt over een
buitengewoon milieuvriendelijke procescentrifuge:
• Door middel van geavanceerde Trowal waterzuiveringsinstal-

latie wordt het proceswater dat tijdens het ontbramen en ont-
vetten in de doorloopinstallatie en andere glijslijpmachines
gebruikt wordt geheel gezuiverd door middel van proceswa-
tercentrifuge.

• Dit gereinigde proceswater wordt hergebruikt en ook de
gebruikte compound kan voor 70-80% worden hergebruikt.

• Het grote voordeel van dit proces is dat het niet alleen milieu-
vriendelijk is maar ook kostenbesparend werkt.

Deze kostenbesparing resulteert natuurlijk ook in een gunstige
prijs voor onze afnemers. Het loont daarom zeker de moeite om
eens prijs bij Jeldi op te vragen voor al uw ontbraam- en ontvet-
tingswerk.

AFBRAAMTECHNIEKEN & PROTOBOUW

AFBRAAMTECHNIEKEN & PROTOBOUW

DE RUN 5112 • 5503 LV VELDHOVEN
E-MAIL: INFO@JELDI.NL • WEBSITE: WWW.JELDI.NL
TELEFOON 040-22 33 022 • FAX 040-22 40 556

* Zeer ruim aanbod nieuwe auto’s
* Ruime keuze uit 250 geselecteerde occasions, alle merken

en prijsklassen
* Moderne werkplaats voor reparatie en onderhoud aan

alle Merken
* Airco service, bandenservice, inbouw audio, navigatie
* Eigen schadeherstelwerkplaats met spuiterij aangesloten

bij Focwa en schadegarant

Lange Akkers 1-3 Vaalserbergweg 2 Kraaivenstraat 16
5563 BT Westerhoven 5628 CJ Eindhoven 5048 AB Tilburg
Tel. 040-2014888 Tel. 040-29118 00 Tel. 013-5286900
Fax. 040-2016808 Fax. 040-2912132 Fax. 013-5283203

Wielerronde
aanbieding

Alleen op maandag tijdens de wielerronde
Limburgse rastervlaaien voor maar

€ 7,50
Zolang de voorraad strekt

Spar Lucker
Schoolstraat 11

5561 AH Riethoven

Dit jaar is het een jubileum-
jaar voor de wielerronde in 

Riethoven. Al voor het 25e jaar 
organiseert Stichting Wieler Eve-
nementen Riethoven namelijk 
de wielerronde en dat is een gro-
te prestatie! Het is bijzonder dat 
in een kleine kern als Riethoven 
zoveel vrijwilligers hun tijd ste-
ken in dit geweldige evenement. 
Ook bijzonder is dat zoveel spon-
soren elk jaar weer van de partij 
zijn. Rabobank De Kempen is ook 
een van die sponsoren en samen 
met ondernemers afkomstig uit 

Riethoven en omgeving maken 
we het weer mogelijk dat dit wie-
lerspektakel kan plaatsvinden. 
Op kermismaandag 20 juni zal 
Riethoven weer het toneel zijn 
van het KempenpersKlassement 
en de kermiswielerronde. Ook 
de Rabobank Dikke Banden Race 
voor de jeugd wordt dan weer ver-
reden.

Rabobank De Kempen feliciteert 
op deze plaats Stichting Wieler 
Evenementen Riethoven met dit 
zilveren jubileum. We hopen dat 

het een mooi evenement wordt. 
We willen ook onze waardering 
uitspreken voor alle vrijwilligers 
die veel tijd en energie steken in 
de organisatie van de wielerron-
des. Zonder hen is een dergelijk 
evenement niet mogelijk. Alle 
wielrenners, jong en oud, wensen 
wij natuurlijk heel veel succes tij-
dens de wielerrondes!

Een aandeel in elkaar.
www.rabobank.nl/dekempen

Riethovense kermisronde viert jubileum. 
Gefeliciteerd!

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/dekempen

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt Rabobank De Kempen sporten waar we
allemaal graag naar kijken, maar ook waar iedereen aan mee kan doen: wielrennen. Wij
wensen alle deelnemers veel plezier en veel succes.

Rabobank De Kempen trotse sponsor

in Riethoven
maandag 20 juni

Rabo Dikke 
Banden Race 

René Coppens, directievoorzitter 
van Rabobank De Kempen
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Kerver 8,  5521 DB Eersel
T:  0497-51 90 17 - F:  0497-51 85 85
info@vandenboomensanita i r.n l
www.vandenboomensanita i r.n l

WWW.INSTALLATIETECHNIEKVANOORSCHOT.NL

INFO@INSTALLATIETECHNIEKVANOORSCHOT.NL

LOODGIETERSWERK  KLIMAATBEHEERSING
DAKBEDEKKING  VENTILATIE  VERWARMING

INSTALLATIETECHNIEK VAN OORSCHOT

T   +31 (0) 40 20 110 10
F   +31 (0) 40 20 496 86

Willibrordusstraat 51
5561 AX Riethoven

supermarkten 

v.d. Huijgevoort
Dorpstraat 65

5575 AE, Luyksgestel

Willibrorduslaan 21
5552 HA, Valkenswaard www.snep.nl

 

Vrachtwagen roldeur specialist 
 
Roldeuren: dry freight / geïsoleerd 
Aluminium schuif- en rolluikjes 
Hand-, elektrisch of pneumatisch bediend 
Reparatie, onderhoud en montage 
24-uurs onderdeel voorziening 
Advies en begeleiding 

 
 
Truck Door Service Nederland B.V. Tel. : 013-5167057 

Notelstraat 45a      Fax : 013-5167058 

5085 ET Esbeek (NB)     info@truckdoorservice.nl 

www.truckdoorservice.nl 

Kennedylaan 12
5571 KC Bergeijk

 
T 0497 - 55 22 55
F 0497 - 55 22 22

www@moeskops.com
info@moeskops.com

MaatwerK
StaaLin

BOUWBEDRIJF
BURGMANS B.V.

Postbus 9 - 5570 AA Bergeijk  www.bouwbedrijfburgmans.nl
Telefoon: 0497-572220 info@bouwbedrijfburgmans.nl

BOUWEN IS 

EEN KWESTIE 

VAN VERTROUWEN
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Dr. Rauppstraat 22  |  5571 CG Bergeijk  |  +31 (0)497 21 00 24 
info@mulareclamebureau.nl  |  www.mulareclamebureau.nl

SENGERS METAAL B.V.

LOONSEBAAN 5 • 5575 BV LUYKSGESTEL

T +31(0)497-542267 • F +31(0)497-542497

WWW.SENGERS.COM

Hof 39a
5571 CB  Bergeijk
Tel: 0497-556137
Fax: 0497-556627

Administratiekantoor
J. Hoeks

Partner in parts

Bokkerijder 24  5571 MX Bergeijk
T. +31 497 55 29 29  F. +31 497 55 29 55

info@Multifix.nl  www.Multifix.nl
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Technische detachering
Machine onderhoud /
Nieuwbouw
Alles op het gebied 
van techniek

Kijk voor info op:

WWW.STTONDERHOUD.NL

SIEBEN 
TOTAAL

TECHNIEK

Snellens – Maas B.V.
Bucht 45B – Bergeijk

(0497) 76 70 22 
info@hubo-bergeijk.nl

Hennepstr. 6 - Riethoven
Telefoon 040 - 20 48 515

Hennepstraat 12 - Riethoven
Telefoon 040 - 20 44 822

Nederland bv precis ie  p laatwerk

www.blmbastion.nl

Drs. K.M.P. (Koen) Moonen
kmoonen@blmbastion.nl

Bastion 50
5509 MJ Veldhoven
Tel. (040 230 78 00

Mobiel 06 212 103 36

V
VAASSEN

Schoorsteenveeg

Onderhoudsbedrijf

Betonboren

Betonzagen

Kleine 
sloopwerkzaamheden

A. Vaassen
Stevertsebaan 4 - 5561 TS Riethoven

Tel. 040-2044658 - 06-21205642

www.snep.nl
BOUWBEDRIJF
BURGMANS B.V.

Postbus 9 - 5570 AA Bergeijk  www.bouwbedrijfburgmans.nl
Telefoon: 0497-572220 info@bouwbedrijfburgmans.nl

BOUWEN IS 

EEN KWESTIE 

VAN VERTROUWEN

Kennedylaan 12
5571 KC Bergeijk

 
T 0497 - 55 22 55
F 0497 - 55 22 22

www@moeskops.com
info@moeskops.com

MaatwerK
StaaLin

Dorpsplein, Steensel

Voor een lekker frietje
en heerlijke snacks

OOK VOOR FRIETWAGEN OP LOCATIE
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Tuinaanleg & Onderhoud

RIETHOVEN

John Moonen
Stevertsebaan 3

5561 TS Riethoven
e-mail: j.moonen7@upcmail.nl

tel.: 06-51802020 - fax: 0497-575258

www.knegtmansadvocaten.nl

Bladel
T 0497 - 38 38 68

Bergeijk
T 040 - 207 60 76 Bel ons voor een

gratis kennismaking!

schildersbedrijf

Vendelier 17
5571 MC Bergeijk
Tel. 040-2068448

06-51308443

Van GERVEN B.V.

Tuinaanleg 
en onderhoud

Rootseweg 13
5521 RH Eersel

Tel.: 0497-512251
info@hobbithoveniers.nl

4C Care Technology B.V.�
The Smart W ay to Manage Medicine

Elsenakker 16�
5571 SK Bergeijk�
The Netherlands
W ebsite: www.4ccare.com
E-mail:�jos@4ccare.com

Weebosch 63 - 5571 LW Bergeijk
tel. 0497-541329 - Website: www.slagerijjansen.nl

openingstijden winkel:
woensdag: 12.30-17.30 uur, donderdag:  9.30-17.30 uur,

vrijdag: 9.30-17.30 uur, zaterdag: 9.30-16.00 uur 

Bouw en Klus Service Wil Sanders

De Hasselt 21
5561 CC Riethoven

GSM 06-20846032
Tel. 040-2046084
Fax 040-8422131
E-mail w.sanders4@chello.nl

Boshovensestraat 9 • 5561 AR Riethoven • Tel. (040) 2045544

Hoveniersbedrijf
Jeroen van Lange
Voor uw tuinontwerp / -aanleg / -onderhoud

Kwekerij en tuinshop
Boshovensestraat 4a
Open: wo - do - vrij - za van 9.00 tot 17.00 uur

Lid

Dorpsplein, Steensel

Voor een lekker frietje
en heerlijke snacks

OOK VOOR FRIETWAGEN OP LOCATIE
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Tuinaanleg & Onderhoud

RIETHOVEN

John Moonen
Stevertsebaan 3

5561 TS Riethoven
e-mail: j.moonen7@upcmail.nl

tel.: 06-51802020 - fax: 0497-575258

www.knegtmansadvocaten.nl

Bladel
T 0497 - 38 38 68

Bergeijk
T 040 - 207 60 76 Bel ons voor een

gratis kennismaking!

schildersbedrijf

Vendelier 17
5571 MC Bergeijk
Tel. 040-2068448

06-51308443

Van GERVEN B.V.

Tuinaanleg 
en onderhoud

Rootseweg 13
5521 RH Eersel

Tel.: 0497-512251
info@hobbithoveniers.nl

4C Care Technology B.V.�
The Smart W ay to Manage Medicine

Elsenakker 16�
5571 SK Bergeijk�
The Netherlands
W ebsite: www.4ccare.com
E-mail:�jos@4ccare.com

Weebosch 63 - 5571 LW Bergeijk
tel. 0497-541329 - Website: www.slagerijjansen.nl

openingstijden winkel:
woensdag: 12.30-17.30 uur, donderdag:  9.30-17.30 uur,

vrijdag: 9.30-17.30 uur, zaterdag: 9.30-16.00 uur 

Bouw en Klus Service Wil Sanders

De Hasselt 21
5561 CC Riethoven

GSM 06-20846032
Tel. 040-2046084
Fax 040-8422131
E-mail w.sanders4@chello.nl

Boshovensestraat 9 • 5561 AR Riethoven • Tel. (040) 2045544

Hoveniersbedrijf
Jeroen van Lange
Voor uw tuinontwerp / -aanleg / -onderhoud

Kwekerij en tuinshop
Boshovensestraat 4a
Open: wo - do - vrij - za van 9.00 tot 17.00 uur

Lid

VAASSEN

Schoorsteenveeg
Onderhoudsbedrijf

Betonboren
Betonzagen

Kleine sloopwerkzaamheden

Bucht 45g • 5571CV Bergeijk
0497-555804 • 06-21205642

TS Reclame De Hutakker 2A
5552 CJ Valkenswaard
Tel: +31 40 207 55 20

Fax: +31 40 207 55
E-mail: info@tsreclame.nl 
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Traditionele en eigentijdse gerechten met
regionale producten in een sfeervolle ambiance

Geopend van woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

Voor meer info kijk op onze website www.anno54.nl
Ad en Maureen Liebregts

Dorpsstraat 9, 5561 AS Riethoven
Tel.: 040 2011058

Technische detachering
Machine onderhoud

Nieuwbouw
Alles op het gebied van techniek

Kijk voor info op:
WWW.STTONDERHOUD.NL
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Een onderhoudscontract
met 100% comfortgarantie.
Alles voor een goed gevoel.

INSTALLATIETECHNIEK • SERVICE & ONDERHOUD • BADKAMER REALISATIE

We zorgen goed voor onze particuliere en zakelijke klanten. Daarom houden we graag een vinger aan de pols als het gaat om uw 

technische installatie. Ofwel: service en onderhoud. Met een serviceabonnement van Aqualon heeft u minder kans op storingen, 

voorkomt u hoge reparatiekosten, worden de veiligheid en het rendement van uw installatie gewaarborgd en de levensduur verlengd.


