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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Pomp de bandjes van de fi ets 
maar vast op: de nieuwe Fiets-foto-puz-
zel-tocht is klaar. Twee leden van het 
team Blaal2BeatCancer hebben de tocht 
ontwikkeld, de foto’s gemaakt, alles ge-
checkt en al veel plezier gehad. Plezier 
dat ze iedereen gunnen die de tocht 
gaat rijden. Wie dat vóór 30 november 
doet, maakt kans op een mooie prijs.

Positieve reacties
“De reacties waren vorig jaar zeer positief”, 
vertelt Jeroen Kalsbeek, die de tocht vorig 
jaar alleen opzette. “Bijna iedereen die mee 
heeft gedaan, had zin in de volgende editie 

en dat kon ik dus niet negeren. Ik had eigen-
lijk bedacht dat de tocht wat eerder in het 
jaar zou moeten plaatsvinden, vanwege het 
weer, maar er kwam iets tussen.” Dat ‘iets’ 
ligt tevreden in de box te wachten op een 
volgende voeding en heet Melle. “Ik had al 
hulp gevraagd van Marco van der Heijden 
want sowieso is het leuker om iets met z’n 
tweeën te organiseren en dat kwam nu 
helemaal goed uit. De maanden oktober en 
november zijn dus gepland voor de puzzel-
tocht, mede omdat daar de herfstvakantie 
in zit en het vaak nog erg mooi weer kan 
zijn.”Het principe van de Fiets-foto-puz-
zel-tocht is niet veranderd. Er is een route, 
die nauwkeurig omschreven wordt in het 
draaiboek. Daarnaast zijn er een groot 

aantal foto’s die in de juiste volgorde gezet 
moeten worden. Goed kijken, is het advies. 
De oplossing lever je vóór 1 december in 
en dan maak je kans op een mooie prijs.

Foto’s
De heren kennen de omgeving op hun 
duimpje omdat ze zelf veel fi etsen en met 
de route-app van Garmin erbij, is het in 
elkaar knutselen van een route niet al te 
moeilijk. Marco: “Het enige wat we moeten 
doen is kijken of de route toegankelijk blijft, 
daarom gaan we ‘m elke week zelf fi etsen. 
Kijken of er geen wegwerkzaamheden zijn 
of andere obstakels zijn geplaatst. 

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

lees verder op pagina 3

>  Informatie voor de 
inwoners van de        
gemeente Bladel      
in dit weekblad

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen 
   prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing

Specialist in 
kunstgebitten

Europalaan 79
5531BG Bladel 
0497 36 73 69

info@tppvansteenbergen.nl • www.tppvansteenbergen.nlinfo@tppvansteenbergen.nl • www.tppvansteenbergen.nl
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Fiets-
foto-
puzzel-
tocht 2021
Prachtige routes met 
uitdagende opdracht; 
opbrengst voor team 
Blaal2BeatCancer
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Gratis loopanalyse 
bij podopraktijk van 
Anika van Hout
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De heren kennen de omgeving op hun duimpje. Er zijn twee afstanden: een route van 22 kilometer gaat richting Vessem, de route 
van 40 kilometer gaat richting de Witrijt. De oplossing lever je vóór 1 december in en dan maak je kans op een mooie prijs.

Henk Michiels uit Reusel 
voltooide loodzware
triatlon in Frankrijk
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Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

- Professionele en creatieve tuinontwerpen
- Deskundige adviezen
- Aanleg door vakmensen
- Alle werkzaamheden in een hand
- Tuinonderhoud met oog voor detail
- Renoveren van bestaande tuinen
- Service en garantie
- Lid VHG

Maak een afspraak met Theo van Maanen of Giel Leyten.
Zij informeren u graag vrijblijvend over de uitgebreide mogelijkheden.

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
01-10 tm 07-10-21

Kleur de Herfst met Tuincentrum Groenen

Wij testen GRATIS
Uw vijverwater

Hulselseweg 11 Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 18:00 uur
Tel: 0497-360 215 vrijdag:           09:00 – 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl

Voederhanger
Voor vogelvoer

3 voor  6,-

4,⁴⁹
6,99

actie

Volop violen, hei & 
potchrysanten

Potchrysant XL
Diverse kleurenVoor vogelvoer

Van  9,99

Voor 7,⁹⁹

Pindanetje 400 gram
2,79 per stuk

IN DE KEMPEN

Op zoek naar een logo, huisstijl of website?
Kleur M denkt graag met u mee.

Ontwerpbureau Kleur M
Marije Fransen-Dona

Kerkstraat 25,  5527 EE Hapert

06 22 10 68 44
marije@kleurm.nl

www.kleurm.nl

REGIO - Volgend jaar is Hans Kennis 25 
jaar SVH Meester ijsbereider. Hij runt 
drie bedrijven, gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, maken en verkopen van ijs 
en chocolade. 

Speciaal voor deze bijna bijzonder mijlpaal 
interviewde Sterren Magazine, het vakblad 
onder de sterrenchefs en voor sterrenres-
taurants in Nederland, Hans.

Sinds 1997 is Hans in het bezit van de titel 
SVH Meester ijsbereider en sinds 2011 is 
Hans in bezit van de titel Maestro. Slechts 
zo’n 20 ijsbereiders op de wereld hebben 
deze hoogste graad van Italiaanse vakbe-
kwaamheid. Vorig jaar won hij in Nederland 
de titel Meesterlijke Smaak 2020. Voor 
deze wedstrijd maakte hij het ijsje ‘Yoghurt, 
maar dan anders’, een combinatie van 
yoghurt, gember, kaneel en limoen. 

Volgens Hans is ijs maken niets anders dan 
gecontroleerd water bevriezen. In vrijwel 
alle grondstoff en zit water. IJs bereiden 
draait om meten en berekenen. Als docent 
leidt Hans nieuwe generaties ijsbereiders 
op. Dit deed hij in Wageningen en in Eind-
hoven, Bologna en aan de Cas Spijkers 
Academie. Hij schrijft voor vakbladen en 
werkte mee aan het boek Meesterlijk IJs. 

Hans Kennis is eigenaar van IJssalon De 
Smaak! in Eersel, IJssalon De Smaak! in 
Bladel en de Ambachtelijke IJskeuken Ken-
nis van IJs in Duizel. Het gehele interview 
kunt u terugvinden in Sterren Magazine.

Interview met 
Hans Kennis in 
Sterren Magazine

Mensen uit de Kempen die hulp nodig 
hebben met CoronaCheck-app kunnen 
daarvoor gratis terecht bij Bibliotheek 
De Kempen. 

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om 
de coronamaatregelen te versoepelen. Bij 
bezoek aan plaatsen waar veel mensen sa-
menkomen, zoals de horeca, evenementen 
of bioscopen, heb je een coronatoegangs-
bewijs nodig. Dit geldt ook voor reizen bin-
nen Europa.

Een coronabewijs is een negatieve test-

uitslag óf een vaccinatiebewijs óf een be-
wijs dat je bent hersteld van corona. Dit 
bewijs kun je op papier of via de Corona-
Check-app laten zien. Bij zowel het verkrij-
gen van een papieren bewijs of het instal-
leren van de app kunnen we je helpen bij 
de Bibliotheek. Tijdens openingstijden van 
de lokale bibliotheek ben je welkom. Loop 
gerust binnen of maak een afspraak. 

Heb je vragen over de digitale overheid?
Tegenwoordig kun je van alles regelen via 
internet. Ook contact met de overheid gaat 
steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden 
dit lastig. Wij denken met je mee en geven 
je informatie zodat je verder kunt. 

Wij kunnen ook een afspraak voor je 
maken met een organisatie die je verder 
helpt. Je hoeft hiervoor géén lid te zijn van 
de Bibliotheek.

Hulp met de CoronaCheck-app
Daarvoor kan je gratis terecht bij Bibliotheek De Kempen

HAPERT - Heinmade uit Veldhoven ver-
huist naar het Kempisch Bedrijvenpark 
in Hapert. Eigenaar en directeur Hein 
Schellens tekende recent de koopo-
vereenkomst voor een bouwkavel van 
8.000 m².  

Heinmade is gespecialiseerd in de ontwik-
keling van bewegingsplatforms voor ma-
chines. De bewegingsplatforms worden 
samengesteld voor hightech klanten. Door 
gebruik van ‘piezo technologie’ in com-
binatie met precisietechnologie worden 
nauwkeurigheden kleiner dan één nano-
meter bereikt. 

De nauwkeurige systemen worden onder an-
dere geleverd aan vooraanstaande hightech-
bedrijven die chips produceren voor mobiele 
telefoons en aan fabrikanten van medische 
apparaten. Naast enkele klanten in de regio, 
komt de groei van de vraag met name uit 
Duitsland, Zuid-Korea en Silicon Valley. Het 
bedrijf heeft momenteel 25 medewerkers. 

Het huidige pand van Heinmade in Veldho-
ven biedt onvoldoende ruimte om het be-
drijf verder te laten groeien. Daarom is be-
sloten om te verhuizen naar het Kempisch 
Bedrijvenpark. Op een zichtlocatie aan de 
Provincialeweg wordt een hoogwaardig 
pand gebouwd met onderzoeks- en ont-
wikkelingsfaciliteiten, ruimte voor materi-
aalbewerking, cleanrooms en kantoren. Er 
is ook ruimte voor toekomstige uitbreiding. 

Het gebouw is ontworpen door Margry Arts 
Architecten uit Valkenswaard. Naar ver-
wachting start de bouw begin 2022. 

Het Kempisch Bedrijvenpark is een regio-
naal bedrijventerrein van 69 ha groot dat is 
aangelegd door de vier Kempengemeen-
ten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden. Inmiddels is ruim 75% van het 
bedrijvenpark verkocht. Meer informatie:

www.kempischbedrijvenpark.com

Heinmade vestigt zich op 
het Kempisch Bedrijvenpark 
in Hapert

Impressie nieuwbouw
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En natuurlijk kijken of alle foto’s nog te zien 
zijn. Vorig jaar was er een foto die niet meer 
herkenbaar was omdat al het blad van de 
bomen was gevallen. Tja, daar loop je in 
zo’n eerste editie tegenaan. Het is sowieso 
slim om even op de Facebookpagina van 
B2BC te kijken want daar houden we even-
tuele routewijzigingen bij.” Tip voor de vals-
spelers: hou in de gaten wanneer Marco 
en/of Jeroen op de fi ets stappen en volg 
ze op gepaste afstand. Aan de spiedende 
blikken zou je moeten kunnen zien waar de 
foto’s genomen zijn. 

Routes 
Er zijn twee afstanden: 
een route van 22 ki-
lometer gaat richting 
Vessem, de route van 
40 kilometer richting 
de Witrijt. “Niet geheel 
toevallig”, lacht Jeroen. 
“Aan de Witrijt is De Ne-
gende Zaligheid geves-
tigd, een gezellig restau-
rant dat ook nog eens de 
hoofdprijs sponsort; een 
verzorgd diner. Sowieso
leidt elke route langs 
een aantal horecagelegenheden. Fijn om 
even op te warmen of uit te rusten. Dat had-
den de deelnemers van vorig jaar gemist; 
vanwege corona was er niets open maar er 
werd volop gepicknickt.” De routes zijn te 
koop bij Primera en TIP in Bladel en kosten 
€ 7,50.  Waar je de goed oplossing kunt in-
leveren staat op het antwoordformulier. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan het 
onderzoek naar behandeling en genezing 
van kanker. 

Acties
Met het team wordt nagedacht over mo-
gelijkheden om geld in te zamelen voor 

het team. “Dat blijft nodig want kanker is 
nog niet de wereld uit”, vertelt Marco. “Zet 
ons team een minuut of vijf bij elkaar en we 
hebben weer nieuwe ideeën. Super leuk 
om uit te werken. Ik denk dat er in het voor-
jaar een Beers&Bites komt, we gaan vast 
weer heerlijke appelfl appen verkopen en 
de B2BC-wijn is het hele jaar door te koop. 
Daar krijgen we trouwens enorm goede re-
acties op: mooie samenwerking met Van 
Lieverlee, die een heel mooie wijn daarvoor 
beschikbaar stelt. Denk er eens aan nu de 
feestdagen weer langzaam in zicht komen, 
zou ik zeggen.”

Doel
Jeroen en Marco trai-
nen ondertussen door 
voor hun sportieve uit-
dagingen. Jeroen: “Het 
was de bedoeling dat 
ik vorige maand Giro di 
Kika zou fi etsen maar 
om drie dagen na de 
geboorte van Melle 
een week naar Italië te 
gaan, klonk niet echt 
als een goed idee. Dat 
staat dus voor volgend 
jaar op de planning. 
In principe doe ik die 

tocht dan alleen, tenzij er nog teamleden 
zijn die met me mee willen.” 

Die kans is aanwezig, zegt Marco: “Het 
ligt aan de examenplanning van het Pius 
X-College. Wij gaan met het hele gezin en 
als de dag van Alpe d’HuZes in confl ict 
komt met een examenactiviteit, dan kiezen 
we voor Italië. Hoe dan ook gaan we ons 
inzetten voor dit prachtige doel.” Nu rich-
ten de teamleden zich eerst op de Fiets-
foto-puzzel-tocht en wensen ze alle deel-
nemers veel plezier en veilige kilometers.

www.blaal2beatcancer.nl

vervolg van pagina 1
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Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

De W van Wonen is een financieel breed 
adviserend advieskantoor in Hypotheken 
en Verzekeringen met kantoren in Bladel, 
Breda en Berkel Enschot.

Wij zijn onafhankelijk en bemiddelen voor 
circa 40 geldverstrekkers en verzekering-
smaatschappijen.
Henk Hermans van kantoor Bladel, hy-
pothecair planner en adviseur ‘Duurzaam 
Wonen’ gaat samen met u, uw wensen in-
ventariseren om een juiste keuze te maken 
in het uitgebreide aanbod van geldverstrek-
kers voor uw nieuwe hypotheek.

Of het nu gaat om een bestaande woning, 
project nieuwbouwwoning, een collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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T/M ZATERDAG
9 OKTOBER

SESAM VOLKOREN
Op de vloer gebakken.

Fijn volkoren van binnen,
met lekker veel sesamzaad of

geplette tarwekorrels gedecoreerd.

Van € 2,85   

Nu voor € 2,35
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

VACATURE

Wij hebben plaats voor een vaste 

ZATERDAGHULP
in onze winkel te Hapert.

Leeftijd vanaf 16 jaar. 

Heb je interesse? Informeer in de 
winkel of bel 06-33318139

 voor meer informatie.

Motorclub De Smokkelears 
organiseert 37e Smokkelrit
REUSEL - De Reuselse motorclub hoopt 
dat u en uw dierbaren de coronaperiode 
gezond zijn doorgekomen. Ook wij hopen 
dat we het ergste achter ons gelaten heb-
ben. Daarom hier de bekendmaking dat 
we zoals altijd op de 2e zondag in oktober 
weer gaan toeren met de motor. Wij hou-
den dan onze 37e Smokkelrit die weer een 
geheel nieuwe route zal zijn. Mochten er 
toch nog beperkingen zijn dan volgen wij 
de dan geldende RIVM-regels. 

Het waren een handvol Reuselse motorlief-
hebbers die in 1977 de motorclub opgericht 
hebben. Het gevoel van de Easy Rider-fi lm 
was niet ver te zoeken en ook al in die tijd 
werden er fl inke motorritten gemaakt. Vele 
Europese landen werden bezocht. Het was 
een avontuurlijke tijd waar het motorrijden 
samenging met gezellige ontmoetingen 
met andere internationale motards. 

Vanaf 1985 staat de Smokkelrit op de ka-
lender. Nog steeds hetzelfde van opzet, 2e 
zondag in oktober, een mooie route door 

de Belgische en Nederlands Kempen, af-
sluitend met een kopje snert. Start- en 
eindpunt is bij Bar Café Terras d’n Bonn in 
het centrum van Reusel. Het kan zomaar 
gebeuren dat je wel tot 10 keer voorbij een 
grenspaal rijdt, gelukkig zonder controles 
en slagbomen in deze tijd. 

De rit is enkel te bekomen op zondag 10 
oktober op locatie, geen voorinschrijving. 
Deelnamekosten bedragen € 6,- inclusief 
een kop koffi  e bij aanvang en een kop snert 
bij terugkomst.

Mocht je als motorrijder ook eens het club-
gevoel willen ervaren, dan ben je van harte 
welkom om kennis te maken met onze club. 
Zowel beginnende rijders als de her-op-
stappers zijn welkom. De Smokkelears 
gaan niet meer zoals in de negentiger jaren 
elk weekend erop uit, maar heel regelmatig 
zijn er clubactiviteiten of een mooie toerrit. 
Je moet wel een motor hebben en ermee 
rijden. Contactadres: desmokkelears@hot-
mail.com. Tel. secretariaat:  06-53306959.
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Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

KEMPENENERGIE

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

Kom naar ons energieloket

Nu ook in Reusel!
Kerkplein 3 (gemeentehuis)

 Gratis tips over energiebesparing 
en (collectief) duurzame 

energie opwekking?

UIT EIGEN KWEKERIJ
Potchrysanten
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 u  

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

UIT EIGEN KWEKERIJ
Potchrysanten
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 u  

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

Broekstraat 15, Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

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

Het is alweer even stil rondom het be-
stemmingsplan ‘Buitengebied 2021’. Dat 
wil niet zeggen dat er momenteel niets 
gebeurt; in tegendeel zelfs. Graag pra-
ten we u bij wat we de afgelopen peri-
ode hebben gedaan en ook wat we de 
komende maanden gaan doen.

Terinzagelegging 
voorontwerpbestemmingsplan
We zijn 2021 begonnen met het ter inzage 
leggen van het voorontwerpbestemmings-
plan. In januari, februari en maart hebben 
we ruim 150 brieven verstuurd. Deze gin-
gen over situaties in het buitengebied die 
wij aan de hand van vergunningen, ka-
dastrale gegevens en luchtfoto’s niet kon-
den herleiden. Tijdens de terinzagelegging 
tot begin april hebben we 90 gesprekken 
gevoerd. Deze gingen over onze brieven en 
het voorontwerpbestemmingsplan zelf.

Inspraakreacties 
Uiteindelijk hebben we 203 inspraakreac-
ties ontvangen. Hier zijn we erg blij mee. 
Deze inbreng is belangrijk voor ons, om-
dat wij zo tot een beter ontwerpbestem-
mingsplan kunnen komen. Sinds april zijn 
wij bezig met het inventariseren en be-
oordelen van alle inspraakreacties. Onze 
eerste bevindingen hebben we besproken 
met de gemeenteraad. De gemeenteraad 
stelt binnenkort een addendum vast, als 
aanvulling op de eerdere vastgestelde 
Nota van Uitgangspunten voor het be-
stemmingsplan.

Keuzes maken
Na vaststelling van het addendum gaan 
we keuzes maken over de aanpassingen 
in het ontwerpbestemmingsplan. Dit doen 
we aan de hand van de inspraakreacties 
en reacties op onze brieven. We proberen 
zo veel mogelijk voorgestelde wijzigingen 
door te voeren, maar kunnen hierbij niet 
alles waar maken. Het uitgangspunt blijft 
dat de wijzigingen moeten aansluiten bij de 
Nota van Uitgangspunten en moeten vol-
doen aan het rijks- en provinciaal beleid.

Afronding ontwerpbestemmingsplan
Op basis van de aanpassingen ronden we 
het ontwerpbestemmingsplan af. We infor-
meren iedereen van wie we een inspraakre-
actie hebben ontvangen, of deze wel of niet 
tot aanpassingen heeft geleid. Ons streven 
is om het ontwerpbestemmingsplan in het 
eerste kwartaal van 2022 ter inzage te leg-
gen. Hierover volgt een aparte publicatie. 
Zienswijzen zijn dan ook weer welkom!

Stand van zaken bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2021’
Ontwerpbestemmingsplan ligt in eerste kwartaal van 2022 ter inzage

Op 29 septem-
ber zijn we ge-
start met het 
aanleggen van 
een vrijliggend 
fietspad tussen 
Maaskant en de 

bebouwde kom, parallel aan de Mr de la 
Courtstraat, in Vessem. Het bestaande 
fietspad wordt doorgetrokken richting 
het dorp. Buiten de bebouwde kom zijn 
dan de fietsers en het autoverkeer van el-
kaar gescheiden. Hiermee verbeteren we 
de verkeersveiligheid voor fietsers flink.
 
Wat gaan we doen?
Het nieuwe fietspad heeft een lengte van 
circa 140 meter en wordt 3 meter breed. 
We koppelen het fietspad bij de weg-
versmalling aan de Mr. de la Courtstraat. 

Vanwege deze koppeling passen we ook 
meteen de wegversmalling aan. Om de 
snelheid verder terug te dringen brengen 
we een drempelconstructie aan. Omdat de 
weg toch afgesloten is voeren we meteen 
asfaltreparaties uit. Op de afbeelding hier-
bij staat het nieuwe fietspad afgebeeld.
 
Planning
Op woensdag 29 september is aannemer 
KWS Infra uit Eindhoven met de werk-
zaamheden gestart. We verwachten dat de 
werkzaamheden ongeveer 2 weken gaan 
duren, mits de weersomstandigheden het 
toelaten. 

Vanaf maandag 4 oktober t/m vrijdag 8  
oktober wordt er een omleidingsroute  
ingesteld. Aanliggende percelen blijven  
bereikbaar voor de bewoners.

Start aanleg vrijliggend fietspad 
Mr. de la Courtstraat in Vessem
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + Koe Lo Kai (kip) + 
4 mini loempia’s + 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!

€ 16,50

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 buffet 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

€ 24,90 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    €    6,60   €    7,20
  5  t/m 11 jaar    €  15,40   €  18,50
12  t/m  64 jaar    €  25,90   €  31,70
65 +    €  24,90   €  28,70

Wij zijn op zoek naar werknemers

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

VERMAAK

REGIO - Op 8 oktober 2011 zijn de 
Grensmuzikanten van start gegaan met 
het accordeontreff en. Op aanvraag van 
enkele accordeonisten zijn de Grensmu-
zikanten destijds aan tafel gaan zitten, 
om een opzet te bedenken om deze mu-
zikanten bij elkaar te brengen en muziek 
te maken.

We hebben toen een accordeontreff en (dit 
houdt in dat alle muzikanten samen spelen 
met de Grensmuzikanten) georganiseerd. 
Al gauw bleek dit een schot in de roos, wat 
de stimulans was om er mee door te gaan 
en verder uit te breiden. De muziekmidda-
gen werden opengesteld voor publiek en 
met gratis entree. Voor de muzikanten was 
het ook gratis om mee te spelen en iedere 
accordeonist, van waar dan ook, kon zo 
mee komen spelen. Omdat deze manier 
van muziek maken uniek is in Nederland 
kwamen er accordeonisten van ver boven 
de rivieren en deze waren iedere maand 
aanwezig.

We zijn begonnen met 15 accordeonisten  
en ± 50 man publiek. Doordat de muziek 
zich goed leende om op te dansen nam 
het aantal in snel tempo toe. We hebben 
nu 58 muzikanten en gemiddeld rond de 
150 mensen publiek, die van heinde en ver 
komen. Het repertoire bestaat in hoofdza-
kelijk uit Nederlandse, Duitse en Engelse 
dansnummers. Elke maand hebben we een 
gezellige muziekmiddag, afwisselend in de 
Wekker in Reusel, in De Tipmast in Bladel 
en De Schakel in Hooge Mierde.  

Gelukkig kunnen we na een nare en saaie 
tijd ons 10-jarig bestaan met jullie vieren. 

Dit doen we op zaterdag 9 oktober bij De 
Tipmast, Tipmast 48a in Bladel, waar ieder-
een weer van harte welkom is. Om 13.30 
uur beginnen de Accordeontrefvrienden en 
om ± 15.00 uur spelen de Steirische Vrien-
den Oostenrijkse muziek, ook met zang. 
Daarna komen de Kempische Egerland-
freunde ons en het publiek verrassen met 
hun fantastisch optreden ter afsluiting van 
deze feestdag. 

De entree is gratis. Met dien verstande dat 
er voor degene die ons eenmalig willen 
steunen een bus achter in de zaal staat.

10-jarig bestaan Accordeontrefvrienden
Feestdag op 9 oktober in De Tipmast

EERSEL - Goed nieuws voor cabaretlief-
hebbers: cabaretier Jules Keeris is weer 
live in het theater te bewonderen. Zijn 
absurdistische debuutvoorstelling ‘De 
Uitverkorenen’ gaat in 2021/2022 in re-
prise. Op zaterdag 9 oktober speelt hij 
de seizoenspremière in De Muzenval, 
Dijk 7 in Eersel. 

Radio Karantino FM
Als theatermaker in coronatijd heb je alle 
reden om bij de pakken neer te gaan zitten. 
Toch deed Jules Keeris uit Knegsel het te-
genovergestelde. Na het leeglopen van zijn 
agenda schakelde hij bewonderenswaar-
dig snel. Hij verbouwde zijn woonkamer 
tot radiostudio en richtte Radio Karantino 
FM op: een fi ctief station dat kijkers/luis-
teraars om de paar dagen op een satirisch 
fi lmpje trakteerde. Het werd direct een suc-
ces. Keeris werd overspoeld met verzoek-
nummers en ontving van enkele trouwe 
fans zelfs Radio Karantino merchandise. 
Bovendien werd hij uitgenodigd door (het 
echte) 3FM om daar live een van zijn eigen 
nummers ten gehore te brengen. 

Serenades door het hele land
Keeris’ muzikaliteit wordt ook gewaardeerd 
bij De Italianen: het muzikaal straatthea-
tergezelschap waar hij sinds enkele jaren 
onderdeel van uitmaakt. Om mensen die 
dat verdienden in het zonnetje te zetten 

bezochten De Italianen hen in coronatijd 
op gepaste afstand. In 7 dagen tijd speel-
den ze vijftig serenades door het hele land. 
Vanuit een voortuin of onder een balkon 
brachten de Italiaanse klanken veel positi-
viteit. Dat deed overigens ook de videoclip 
van zijn ‘Sogno d’Amore’, die Keeris maak-
te als zijn Italiaanse alter ego Graziano.

Een onbezorgde avond uit
Ook al is hij de coronatijd goed doorgeko-
men, Keeris kan niet wachten om weer als 
vanouds het theater in te mogen. Sinds de 
versoepelingen mogen de podia gelukkig 
hun volledige capaciteit weer benutten. 
Na het scannen van een geldige QR-code, 
op papier of digitaal, staat niets een onbe-
zorgde avond uit nog in de weg. In De Mu-
zenval staan de deuren in ieder geval weer 
wagenwijd open. 

Over ‘De Uitverkorenen’
‘De Uitverkorenen’ is de eerste avondvul-
lende cabaretvoorstelling van Jules Keeris. 
Na een succesvol eerste (en coronavol 
tweede) seizoen gaat hij in 2021/2022 in 
reprise. ‘De Uitverkorenen’ is een absurde 
en fragmentarische voorstelling, bestaan-
de uit tal van (on)herkenbare personages 
en recht-voor-zijn-raap-liedjes. Een snelle 
aaneenschakeling van worstelende men-
sen die iets proberen of pretenderen te zijn, 
meestal zonder succes.

Cabaretier Jules Keeris 
opent nieuw theater-
seizoen in De Muzenval

Nieuwe Hoornsche Courant, 1939
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Bij de spullen van mijn opa die mijn nicht 
me overhandigde (in onze familie ben ik 
de grote bewaarder) zat ook een club-
blad van de Voetbalvereniging Hapert. Ik 
meteen kijken of toevallig die ene zin erin 
stond die me altijd is bijgebleven, maar 
nee, stond er niet in. Het was sowieso 
raar dat dat boekje erbij zat. De Voetbal-
vereniging Hapert is zo’n beetje de enige 
Hapertse vereniging die opa niet heeft 
opgericht. Hij moest er ook niks van  
hebben. Korte broeken alleen al.

Het gaat om deze zin, waarschijnlijk uit 
een wedstrijdverslag: “Na de rust ging 
Hapert gewoon door met voetballen.”  
Is me altijd bijgebleven. U snapt ook wel 
waarom. Hoop ik.

U voelt in ieder geval wel aan wat hier 
misgaat. Hoop ik. Het is niet zo dat  
voetballers en supporters in Hapert 
gewoon waren om na het rustsignaal 
naar huis te gaan, mocht u dat denken. 
Hooguit naar de kantine en dan alleen de 
supporters en maar heel even. Evenmin 
is het zo dat de Hapertse voetballers de 
gewoonte hadden om na de rust te gaan 
hockeyen of handballen. Of dat ze in de 
dug-out hun Toto-formulieren gingen  
zitten invullen terwijl de dames van VVO 
het veld oprenden en gingen korfballen.

Het probleem is dat de auteur hier iets 
bekend veronderstelt dat het buiten 
zijn gezichtsveld niet is. Beter was het  
geweest als hij had geschreven dat  
Hapert na de rust doorging met goed  
te voetballen. Dan had ook iedereen  
die niet van het voetballen is,  
begrepen dat die van Hapert een  
goede eerste helft hadden gespeeld 
en in de tweede helft goed bleven 
spelen. Voetballen staat hier gelijk 
aan goed voetballen, niet-voetballen  
aan slecht voetballen (te veel lopen 
met de bal, slecht dekken, te weinig vrij  
lopen, kansen missen, als u net zoveel 
kritiek kreeg als ik dan weet u het vast 
nog).

Het leuke van dit soort zinnetjes is dat 
je onmiddellijk ziet dat ze niet bedoelen 
wat ze zeggen. Dat hebben ze gemeen 
met poëzie. Als de context wegvalt (een 
gedeeld verleden in dit geval) ontstaat 
er ruimte voor interpretatie. De verbeel-
ding kicks in, zogezegd. Hapert is van  
niemand meer, het voetbal is van  
niemand meer. De bedoeling van de  
auteur is nog maar een van de vele  
mogelijkheden en eerlijk gezegd ook  
nog eens de saaiste.

Als Hapert alleen die ene keer gewoon 
door ging met voetballen, wat deden 
ze dan al die andere tweede helften?  
Misschien lieten ze in de tweede helft 
wel regelmatig de bal het werk doen en 
gaven de voetballers een uitvoering van 
het Zwanenmeer ten beste. Weet jij veel.

Huig

Na de rust

column

ADVERTORIAL

Bespaar familieleed én belasting met een goed testament

HEP Lezingen geeft op woensdag 13 oktober een lezing over de 
noodzaak van een testament en het nut van een levenstesta-
ment.

‘Dat komt later wel’ of ‘Dat is in Nederland toch prima bij wet ge-
regeld?’ Enkele veelgehoorde argumenten van Nederlanders om 
geen testament op te laten stellen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 
40 procent van de Nederlanders boven de 60 jaar niets op papier 
heeft staan en dat is zonde. Een testament kan namelijk veel fami-
lieleed besparen.

Duizenden euro’s betalen
Stelt u zich eens voor: u woont samen met uw partner in een fijn 
huis, beiden bent u de zestig gepasseerd, gezond en u heeft twee 
succesvolle kinderen opgevoed. Op een dag krijgt u een telefoon-
tje met de mededeling dat uw man een hartaanval heeft gehad 
achter het stuur en is overleden. 

De schrik is groot en u wordt overmand door verdriet. Helaas stro-
men de daaropvolgende weken de rekeningen binnen. Ook van de 
belastingdienst. Omdat er niks over de nalatenschap van uw part-
ner op papier staat, moet u als langstlevende partner duizenden 
euro’s voorschieten om de eerste periode door te komen. 

Daarnaast komt u terecht in een web van erfbelasting, hypotheken 
en wet- en regelgeving. Tot overmaat van ramp krijgen uw kinde-
ren onderling ruzie omdat ze het niet eens zijn met de wettelijke 
verdeling van de erfenis.

Financieel drama
Een uitzonderlijk triest verhaal? Helaas niet. HEP Lezingen legt uit dat 
verhalen als hierboven beschreven meer regel dan uitzondering zijn. 
‘Veel Nederlanders denken dat ze alle tijd hebben om over later na te 
denken of ze vinden de drempel naar de notaris te hoog. 

Hierdoor lopen veel mensen het risico dat ze hun nabestaanden ach-
terlaten in een financieel drama’, aldus HEP. ‘In het voorbeeld hierbo-
ven heeft de nog levende partner weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen 
van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het 
overlijden valt de blauwe envelop op de deurmat.’

Bewustwording
Om mensen bewust te maken van de noodzaak van een testament en 
om de drempel naar de notaris te verlagen, geeft HEP Lezingen gratis 
voorlichting in begrijpelijke taal. Tijdens de lezing op 13 oktober in het 
Cultureel Centrum Den Herd wordt op een laagdrempelige manier alle 
ins & outs over erfrechtplanning uitgelicht. Op deze manier kan veel 
familieleed worden voorkomen én geld worden bespaard.

Checklist testament
Heeft u al een testament en wilt u weten of deze nog voldoet aan alle 
voorwaarden? Neem dan onderstaande checklist door:

• Is uw testament nog herzien na 2003?

• Staat er een verklaring van wilsbekwaamheid in uw testament?

• Zijn alle clausules nog up-to-date?

• Heeft u uw woning en vermogen veiliggesteld voor de zorg?

• Heeft u uw kleinkinderen en hun fiscale vrijstelling in uw testament 
opgenomen?

Uitgebreide check
Wilt u een uitgebreidere check? Bel ons op 085 - 8000 120.

Kosteloze Lezing
Op woensdag 13 oktober om 14.30 uur geeft HEP een lezing 
over de mogelijkheden met testamenten en levenstestamen-
ten. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrij-
ven op www.HEPlezingen.nl en kiezen voor lezing over Erfrecht 
of te bellen naar 085 – 8000 120.  

Omdat niet iedereen goed overweg kan met een computer en 
toch graag fysiek naar een lezing komt kunt u naar een lezing 
op locatie komen. 

Aanmelden is noodzakelijk. We houden uiteraard strikt reke-
ning met de RIVM richtlijnen. 

U dient een Coronabewijs te kunnen overleggen bij binnen-
komst. Samen met een legitimatiebewijs. Het Coronabewijs kan 
een vaccinatie- of herstelbewijs zijn. Of een negatieve PCR- of 
antigeensneltest. Zonder dit Coronabewijs mogen we u geen 
toegang verlenen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezing. Deze 
worden regelmatig gehouden op verschillende tijdstippen. U 
bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone. U kunt zich opgeven via www.heplezin-
gen.nl of bellen naar 085 - 8000 120.

Locatie:       Cultureel Centrum Den Herd  
  Emmaplein 4   
  5531 HM  Bladel
Datum:   woensdag 13 oktober 2021
Aanvang:  14.30 uur

Inschrijven via:  www.HEPlezingen.nl
  085 - 8000 120

www.HEPlezingen.nl
085 - 8000 120

Kom naar de lezing en laat u goed informeren

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Wegens succes geprolongeerd, heet het 
officieel. Lokaal heet het: dat ging als 
een tierelier dus gaan we ermee door! 
De lokale kerstpakketten waar je in 
de eerste plaats de ontvanger blij mee 
maakt en daarnaast de lokale onderne-
mers steunt. Hoe mooi kun je het jaar 
afsluiten? De kerstpakketten zijn vanaf 
nu weer online te bestellen.

Persoonlijk cadeau

Vorig jaar werd in zeer korte tijd het initiatief  
ontwikkeld om lokaal een kerstpakket  
samen te stellen. Een groepje ondernemers 
stak de koppen bijeen en kwam tot een 
mooi concept. Eric van Gerwen van Divino 
vertelt: “Het verbaasde ons ook dat we het 
in zo’n korte tijd voor elkaar hadden. We 
werden overrompeld door het succes; we 
hadden wel iets verwacht maar niet zóveel 
animo. Erg fijn natuurlijk, in die zin had-
den we de tijd mee; ondernemers steunen  
elkaar en gunnen elkaar iets in corona-tijd.” 

Broer Dick, van Liberty Foodbar, vult aan. 
“Niet alleen ondernemers kochten een 
pakket, ook particulieren die hun kinderen 
of schoonmoeder wilden verrassen met 
een leuk cadeau onder de kerstboom heb-
ben een bestelling gedaan. Het mooie van 
ons aanbod is dat het erg persoonlijk is en 

dat er voor ieder wat wils te krijgen is. Daar 
gaan we dus nog een jaartje mee door en 
misschien nog wel heel veel jaren.”

Aanbod uitgebreid

Vanuit de klanten kwamen een paar punt-
jes van feedback die onmiddellijk opgepakt 
zijn. Marjoleine Bravenboer:  “Er was de 
vraag of het aanbod nóg iets diverser kon 
en of er méér voor mannen aangeboden 
kon worden. Dat hebben we meteen aan-
gepakt: er zijn nu bloemen, planten, heren  
accessoires en herenkleding aan het  
assortiment toegevoegd. Ad Basten van 
het Bloemenatelier en Rick & Remo van 
Denim Sports Bar in Eersel zijn bij ons 
aangesloten. Nog meer aanbod, nog meer 
keuze maar het mooie van ons concept 
is dat de gever niet hoeft te weten wat de 
ontvanger leuk vindt, de ontvanger kan zelf 
iets uitzoeken.” 

Concept

Het concept in het kort. Er zijn drie moge-
lijkheden: Ofwel je koopt een voucher voor 
een zelf te bepalen bedrag, die besteed 
kan worden in de webshop van kerstpak-
ketten lokaal. Die voucher is natuurlijk als 
mooie cadeaubon ingepakt. Ook kun je op 
de webshop een pakket uitkiezen en bij de 
desbetreffende ondernemer ophalen. Ten 

derde is er voor bedrijven ook de moge-
lijkheid een pakket op maat te laten maken 
waarbij je als gever bepaalt wat er precies 
in het pakket komt. Dat kan zijn in de vorm 
van cadeaubonnen, maar wil je jouw werk-
nemers een wellness-ontspanningspakket,  
een pakket met lekkernijen, een echt 
mannen- of vrouwenpakket, of iets moois 
ter decoratie van de woonkamer geven, 
dan kan dit ook samengesteld worden.  
De bedragen zijn zelf te bepalen; alles is 
bespreekbaar en wordt desgewenst bij het 
bedrijf geleverd. Kosten voor administra-
tie en verpakking worden minimaal door-
berekend, waardoor wat je uitgeeft ook 
daadwerkelijk in waarde bij de ontvanger 
terechtkomt. Uiteraard mooi ingepakt want 
het blijft een cadeautje. Heel simpel, heel 
snel en héél leuk om te geven.

Anders dan standaard

Veel ondernemers hebben inmiddels  
bericht gehad dat de webshop om kerst-
pakketten te bestellen geopend is en de 
eerste bestellingen zijn al binnen. “Goed 
om te zien dat ondernemers die vorig jaar 
een bestelling plaatsten, nu weer terug-
komen en iets totaal anders bestellen. Zo 
geef je toch wat anders en kun je afstap-
pen van het standaard kerstpakket gevuld 
met toastjes, wijn en koeken. Niet iedereen 
houdt van hetzelfde, dus zitten daar vaak 
ook dingen in, waar iemand niks mee doet, 

dat is dan jammer. Als je ze zelf laat kiezen, 
hebben ze iets waar ze echt blij mee zijn!

Bestellen

Ga naar onderstaande website en plaats je 
bestelling. Heb je vragen, wil je vouchers 
bestellen voor je werknemers of een pak-
ket op maat bespreken, stuur dan een mail 
naar kerstpakkettenlokaal@outlook.com  
en de ondernemers nemen zo snel  
mogelijk contact met je op. Geef dit jaar 
met Kerst een waardevol cadeau dat als 
een echt geschenk voelt.

www.kerstpakkettenlokaal.com

WAARDERING

Een cadeau dat als een geschenk voelt
Kerstpakketten Lokaal gaat dóór, de webshop is nu geopend

Deelnemende ondernemers:

• Liberty Foodbar
• Bloematelier Ad Basten
• Divino
• Marjoleine Bravenboer Massages
• De Chocolage
• De Zoete Tante
• DA Drogisterij Antonius
• Denim Sports Bar

Ga voor alle geschenken naar kerstpakkettenlokaal.com
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Door Arie van den Berk

Bijzonder dat iets dat altijd zo gewoon was nu ineens 
zeer waardevol is geworden. Geen keuze meer hoeven 
te maken; iedereen die dat wil, mag komen. Want er 
geldt eindelijk geen maximum aantal bezoekers meer 
voor uitvaarten, enkel nog een advies om waar moge-
lijk de 1,5 m afstand waarborgen. 

Wennen
Het is een wereld van verschil, de uitvaart van nu ten  
opzichte van die midden in de coronacrisis. Toen mensen 
niet alleen gebukt gingen onder het verlies van een dier- 
bare maar ook onder het gemis van een arm om hem heen, 
van dierbare vrienden en familie. Menselijk contact is altijd 
belangrijk, maar eigenlijk onmisbaar als je afscheid moet 
nemen van een dierbare.

Toegegeven, het was wel weer even wennen bij de eerste uitvaarten waar het leek of 
er geen einde kwam aan de stroom van mensen. De bezoekers zelf zochten ook wat  
onwennig hun plaatsje. Dichtbij de mensen uit ‘hun bubbel’, op afstand van de anderen. 
Onwennig, maar de saamhorigheid was enorm.

Na het afscheid
Ook het samenzijn na het afscheid mag al weer enige tijd. De registratie en gezond-
heidscheck bij de deur zijn overal sinds afgelopen weekend komen te vervallen. Bij ons 
uitvaartcentrum hoeft u evenmin het coronatoegangsbewijs te tonen voor het bijwonen 
van een afscheid met eventueel een hapje of drankje daarna. Indien u liever kiest voor 
een horecagelegenheid voor het samenzijn nadien, krijgt u wel te maken met dit corona- 
toegangsbewijs als verplichting om binnen te mogen. Wellicht is het handig voor uw  
gasten om dit dan op de rouwkaart te vermelden om ongemak te voorkomen. 

Ruimte voor afscheid
Wanneer u verdriet heeft om het verlies van een dierbare, dan heeft u wel wat anders aan 
uw hoofd dan opletten of alle regels van dat moment worden nageleefd. Daarbij helpen 
wij u dan ook graag, zodat u alle ruimte en rust heeft om het afscheid te beleven zoals het 
hoort. Zodat u samen, met iedereen die u daarbij wenst, persoonlijk afscheid kunt nemen 
in de sfeer die bij uw overleden dierbare past. 

“Fijn dat we nu iedereen 
  kunnen uitnodigen, die iets
  betekende voor ons pap!” 

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

INFORMATIEF

Vertel het ons! 

Ook dit jaar organiseert CDA Bladel weer 

Brainstorm-avonden. Kom jij ook?  
Woensdag 6 oktober 19.30 d’n Anloop in Hoogeloon  
Woensdag 13 oktober 19.30 den Aord in Casteren  
Maandag 18 oktober 19.30 den Tref in Hapert  
Woensdag 20 oktober 19.30 den Herd in Bladel 
Woensdag 27 oktober 19.30 de Poel in Netersel 

Info via website/insta/facebook cdabladel 

Bladel 

Vrijdag 24 september was het feest. Het 
was Drukkerij Gielen gelukt om het kin-
derboek Wafwaf Houdoe vóór de Kin-
derboekenweek klaar te hebben. De vele 
geïnteresseerden hadden langer moeten 
wachten vanwege de ‘wereldwijde papier-
schaarste’. Schrijver Riena van Alebeek 
(Eersel) en illustrator Jan van der Putten 
(Hoogeloon) zijn blij met eindresultaat.
 
Waar gaat het boek over? 
Het montere hondje Tippie gaat met Opa 
en Bonma mee de Kempische natuur in, op 
de fiets, in de rugzak. Hij rolt van het ene 
avontuur in het andere en is de verteller 
in het boek. Ook thuis beleeft hij met zijn 
‘vrienden uit het poppenhuis’ spannende 
uren. Gelukkig loopt het altijd goed af.

Kinderboekenweek van 6 tot 16 oktober
Tijdens de Kinderboekenweek leest Frans 
van Alebeek voor uit Wafwaf Houdoe op 
donderdag 7 oktober bij Bruna Bergeijk, en 
donderdag 14 oktober, om 15.30 uur, in de 
bibliotheek Eersel. 

Het boek ligt inmiddels bij 4 boekhandels: 
Bruna Eersel en Bergeijk, Papierelier Bladel 
en De Boekenberg Eindhoven. Ook bij Bi-
bliotheek de Kempen kunt u het boek lenen. 

Wafwaf Houdoe is een (voor)leesboek voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. Er zijn 23 vrolij-
ke verhalen met illustraties van kunstenaar 
Jan van der Putten. Het gebonden boek 
heeft een harde kleurige kaft, telt 67 pagi-
na’s en kost € 16,00.

Kinderboek Wafwaf Houdoe nu 
in de boekhandel

Je huis, je thuis

‘Home is where the heart is’, 
zeggen de Engelsen en dat klopt. 
Een huis is zoveel meer dan een 
stapel stenen; het is je thuis, je 
veilige haven, je rustpunt. 

De plek om op te laden, 
te ontspannen, jezelf te kunnen zijn 
en herinneringen te maken. 
Om al die redenen is het belangrijk 
om je huis in te richten op de manier 
waarop jij je lekker voelt, met de 
kleuren waar je van houdt en 
meubels die bij je passen. 

OVER TWEE WEKEN IN DEZE KRANT

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

Wij winkelen volgens de RIVM-normen.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

wij   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 816 Sanitairdekempen.nl

Door Renate Pijnenburg

In oktober vorig jaar opende Anika van 
Hout haar podo-manuele therapieprak-
tijk. Door omstandigheden kon ze pas 
in januari van dit jaar echt van start. 
Sindsdien weet menig cliënt, die korte 
of langere tijd met klachten loopt, haar 
praktijk te vinden aan de Alexanderhof 
in Hapert. Graag legt ze uit waar haar 
werkzaamheden uit bestaan én ze heeft 
een mooi aanbod.

Puzzel oplossen

Elke dag gaat ze fl uitend naar haar werk. 
“Het is toch prachtig als je mag en kunt 
doen wat je het allerliefste doet?”, vindt ze 
oprecht. “Ik zie elke cliënt als een nieuwe 
‘puzzel’. Iemand komt bij mij met klachten 
en dat kan heel gevarieerd zijn. Van rug- 
of heupklachten tot klachten aan de voet. 
Ik kijk dan naar het totaalplaatje want dat 
is waar podotherapie en manuele therapie 
samenkomen. Pijn tijdens het lopen hoeft 
bijvoorbeeld helemaal niet vanuit de voet 
te komen. 

Het kan zijn dat er een lichte scheefstand 
van het bekken is. Zo probeer ik elke cliënt 
nauwgezet te onderzoeken en zo hoop ik 
een passende en vooral blijvende oplos-
sing te kunnen bieden.”
  

Overleg   

Doordat Anika in de praktijk van Fysio Fit 
een ruimte heeft, is er de mogelijkheid voor 
multidisciplinair overleg. “Dat is zó’n waar-
devolle aanvulling”, legt ze uit. “Samen weet 
je altijd meer dan alleen en als je elkaar voor-
uit kunt helpen door even een korte vraag te 
stellen of juist door samen uitgebreid naar 
een dossier te kijken, is dat alleen maar 
helpend voor de cliënt.” In haar praktijk 
ziet Anika veel verschillende doelgroepen. 
“Ouderen hebben héél andere klachten dan 
kinderen en dat maakt het werk zo leuk en 
afwisselend. De komende tijd ga ik in deze 
krant meer informatie geven over specifi eke 
klachten van bepaalde doelgroepen. Wat 
ik nu alvast mee wil geven is: heb je klach-
ten, blijf er niet te lang mee rondlopen maar 
maak een afspraak dan kijken we samen 
wat we kunnen doen.”

Gratis loopanalyse

In september en oktober heeft Anika een 
mooie aanbieding. “Ik nodig iedereen uit 
voor een gratis loopanalyse. Hoe loop je, 
waar zitten drukpunten en hoe is de stand 

van je voeten? Dat is geheel vrijblijvend en 
verplicht je tot niets. De laatste tijd zie je 
op straat steeds meer wandelaars en ook 
hardlopen wint aan populariteit. Misschien 
is het een goed idee om eens te kijken of je 
het juiste schoeisel draagt zodat je nog ja-
renlang zonder klachten kunt blijven lopen. 
Uiteraard is er de mogelijkheid om dieper 

in te gaan op problemen met lopen, met 
die cliënten maak ik graag een vervolgaf-
spraak.” Voor de gratis loopanalyse is het 
noodzakelijk even een afspraak te maken. 
Dat kan door te bellen naar 06-1615 0415 
of zelf inplannen op 

www.podomanueletherapievanhout.nl

GEZIN

Elke cliënt is een nieuwe puzzel
Gratis loopanalyse bij podo- manuele therapiepraktijk van Anika van Hout
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Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

Iris van Deur  
www.dierenkliniekivd.nl:

“De workshops helpen je door de 
stappen bij het maken van een 
ondernemersplan heen.”



101 oktober 2021OM DE HOEK

NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU
SNIEDERSLAAN | BLADEL | MAANDAG T/M ZONDAG | TEL: 0497 360088 

DONDERDAG 30 SEPTEMBER T/M ZONDAG 3 OKTOBER

DAMESHEREN
DAMESHERENALLE JASSEN

25% KORTING!

OOK IN DE WEBSHOP!WWW.NUMMERZESTIEN.EU
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VESSEM - Vorige week donderdag 23 
september was een bijzondere avond 
voor de korfbalsters van Vessem-Winty. 
De bondscoach van Team NL korfbal, 
Jan Niebeek, was op uitnodiging van de 
Technische Commissie naar Sportpark 
De Lille afgereisd. 

Hij verzorgde een leerzame avond om onze 
enthousiaste leden, die naast speelsters 
ook trainer of coach zijn van een jeugdteam, 
tips te geven om trainingen leuk en afwis-
selend te houden. Meer dan 50 leden ston-
den op het veld en er waren ook tientallen 
nieuwsgierige toeschouwers aanwezig. 
 
Vorig jaar hebben de leden van de korfbal-
vereniging een nieuw sportiefbeleidsplan 

aangenomen. Plezier, prestatie en betrok-
kenheid zijn de kernwoorden en -waarden.  
De korfbalclub is een plek waar ieder meis-
je en vrouw op haar eigen niveau op een 
plezierige manier maximaal kan presteren.  
‘Samenspel is onze kracht’ is ook de  
slogan van de samenwerkingsvereniging 
met KV Winty. Ben je nieuwsgierig naar 
onze levendige vereniging? Kijk dan online 
of kom eens langs. 

Wil je meer weten en de club actief online 
volgen:

Insta: vessemwinty

www.korfbalverenigingvessem.
weebly.com 

Bondscoach Team NL korfbal in Vessem

KEMPEN - Neurobioloog Dick Swaab 
geeft een online lezing over het kwets-
bare kinderbrein bij Bibliotheek De 
Kempen op woensdagavond 13 oktober.

Het kwetsbare kinderbrein
Hoe kwetsbaar is het kinderbrein en wat 
is de invloed van chemische stoffen, bio-
logische processen, sociale interactie en 
opvoeding op de ontwikkeling van de her-
senen van het kind? De bekende neurobio-
loog Dick Swaab stelt dat de ontwikkeling 

van onze hersenen tijdens de zwanger-
schap en direct na de geboorte in grote 
mate onze mogelijkheden en beperkingen 
bepalen. Als hersenontwikkeling zo kwets-
baar is, hoe kunnen we dan zorgen voor 
een gezonde ontwikkeling? Daar gaat Dick 
Swaab deze avond op in.

Dick Swaab
Dick Swaab is arts en neurobioloog. Hij is 
emeritus hoogleraar Neurobiologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij is schrijver 
van de boeken ‘We zijn ons brein’ (2010) en 
‘Ons creatieve brein’ (2016).

BREIN!
Deze lezing is onderdeel van BREIN!, een 
(online) programmering van Bibliotheek De 
Kempen over allerlei facetten van het brein 
gecombineerd met allerlei informatie, tips, 
collectie aanbevelingen, weetjes, filmpjes 
en links naar interessante websites. Neem 
een kijkje op https://www.bibliotheekde-
kempen.nl/brein.html. 

Aanmelden
Dit webinar is op woensdag 13 oktober om 
19.30 uur. Kijk voor meer informatie en aan-
melden op de website. Je hoeft geen lid te 
zijn van de Bibliotheek om deel te nemen. 
De lezing vindt plaats via Zoom. Voor dit 
online platform is geen installatie nodig, het 
werkt via je webbrowser. Na aanmelding 
ontvang je op de dag zelf een aanmeldlink 
vanuit de Bibliotheek en bijgevoegd een 
instructie rondom het gebruik van Zoom. 
Door het bijwonen van deze online lezing 
steun je het hersenonderzoek.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online lezing over het 
kwetsbare kinderbrein
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Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Markt 5 • Hapert • 0497-745556 • www.kempengenot.nl

Online  Kempengenot.nl
Telefonisch 0497-745556

Vraag naar onze ruime keuze in  
koolhydraatarme maaltijden!

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

AMUSEMENT

HOOGELOON - Vrijdag 1 oktober start 
om 19.00 uur de kaartverkoop voor 
‘Vrienden van Sint Joris Live’, wat dit 
jaar op vrijdag 5 en zaterdag 6 november 
plaats zal vinden in Gemeenschapshuis 
D’n Anloôp in Hoogeloon. 

De kaarten zijn in de voorverkoop uitslui-
tend online te verkrijgen via www.stjoris.
com/VSJL en kosten € 17,50 per stuk (ex-
clusief administratiekosten). Indien er nog 
kaarten over zijn, zullen deze op de avond 
zelf voor € 20,- te verkrijgen zijn aan de 
kassa. Maar vanwege de nu bestaande 
coronamaatregelen is de capaciteit van de 
zaal en dus ook het aantal tickets beperkt. 

Mocht het evenement door de organi-
satie worden afgelast heeft iedere koper 
recht op restitutie van aangekochte kaar-
ten. Daarnaast houden wij ons aan de op 
dat moment geldende maatregelen, wat 
op dit moment betekent dat je naast je 
toegangsticket ook een geldige QR-code 
nodig hebt (vaccinatie of negatieve test). 

Wil je dit feestje niet missen, wees er dan 
snel bij en kom genieten van deze avond 
vol muziek, show en entertainment!

Fotografi e: Wesley Maas

Kaartverkoop van start
‘Vrienden van Sint Joris Live’
Vrijdag 5 en zaterdag 6 november 

ZATERDAG 9 OKTOBER

FEESTELIJKE MUZIEKDAG 
ACCORDEONTREFVRIENDEN
Vanwege 10-jarig bestaan Accordeontref-
vrienden. Locatie: De Tipmast, Tipmast 
48a, Bladel. Aanvang: 13.30 uur. M.m.v. 
de Steirische Vrienden en de Kempische 
Egerlandfreunde. Entree: gratis.

ZONDAG 10 OKTOBER

37E SMOKKELRIT
Rit van 200 km en voert door de grensstre-
ken van Nederland en België. Inschrijven: 
Café d’n Bonn, Wilhelminalaan 53, Reusel, 
tussen 09.00-12.00 uur. Org.: motorclub De 
Smokkelears. Kosten: € 6,- incl. kop koffi  e 
en een kop snert. Contactadres: desmok-
kelears@hotmail.com.

ESBEEKSE MTB 
NAJAARSTOCHT
Inschrijving: 60 km tussen 08.00-09.00 uur 
en 30-45 km tussen 08.00-10.00 uur op 
sportpark Den Hondsbosch, Esbeekseweg 
14, Esbeek. Deelname kost: € 5,- en voor 
NTFU-leden € 4,- (Scan & Go). Kinderen tot 
16 jaar is het gratis. Er is een uitgebreide 
bevoorrading en na afl oop is het mogelijk 
om de fi ets af te spuiten. Meer info: www.
mtb-esbeek.nl

ZATERDAG 23 OKTOBER

ROCK OVER BLAAL
Hardrock is het wat de klok slaat. Vette 
vocalen, gierende gitaren en donderende 
drums. Locatie: Podium10, Biezeveld 
10, Bladel. Tijd: 20.00 uur (deuren open). 
Entree: € 5,00. Reserveren via de website  
www.podium10.nl/tickets.

VRIJDAG 5 NOVEMBER
ZATERDAG 6 NOVEMBER

VRIENDEN VAN SINT JORIS LIVE
Locatie: D’n Anloôp, Maalderij 3, Hooge-
loon. V.v.k. kaarten online: € 17,50 p.st. via 
www.stjoris.com/VSJL. Kaarten aan kassa: 
€ 20,- (indien er nog kaarten over zijn!).

theatertheater

zaterdag 9 oktober

FABIAN FRANCISCUS
Kleine Wereld (cabaret)
Vroeger zat ik daar dan, lekker bang te 
zijn in mijn eigen kleine autistische we-
reldje. Fijn was dat wel, dat eigen kleine 
wereldje; ik kende iedereen en ik was 
het vooral vaak met mezelf eens... Mijn 
nieuwe programma is steeds meer een 
pleidooi aan het worden voor openheid 
en no-nonsense zelfacceptatie.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,50.  

EventsEvents

zaterdag 16 oktober

WOUTER HAMEL
Wouter Hamel’s Nightclub (muziek)
Een theaterprogramma waarin het 
publiek zich in een opwindende nacht-
club uit het midden van de vorige eeuw 
waant, maar met een moderne twist. 
Een speels, virtuoos en meeslepend 
muziekspektakel, zoals alleen Wouter 
Hamel dat kan brengen.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 20,00.  
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Taco Schotel
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr runder gehakt
o 3 el taco kruiden
o 1 grote ui
o 1 rode paprika
o 1 winterpeen
o 1 of meer jalapeño’s
o 400 gr tomatenstukjes
o 150 gr mais uit blik
o 100 gr gerapte kaas
o 12 mini tortilla's
o 1 bakje humus*

*dit kan elke smaak zijn

Snipper de ui, snijd de paprika en
winterpeen in kleine stukjes. Bak de
ui met een beetje boter aan en doe de
wortel erbij. Bak deze een paar
minuten mee en voeg dan het gehakt
met de kruiden toe. Bak het rul en
schep de paprika met het blikje
tomatenstukjes erdoor. Laat dit even
wat indikken en voeg de mais toe.
Houd je van pittig voeg jalapeño’s
toe. Verwarm ondertussen de oven
voor op 180°C.

Besmeer de tortilla's met de humus.
Schep op elke tortilla 2 lepels van het
gehaktmengsel en vouw naar elkaar
toe. Zet deze rechtop in een
ovenschaal. Doe hetzelfde met de
volgende en zet deze er tegenaan. Ga
door tot alles op is en schep het evt.
overgebleven gehaktmengsel er
bovenop. Bestrooi met de geraspte
kaas en zet 15-20 min. in de oven tot
alles krokant en de kaas gesmolten
is.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 25  min Klaar in: 45 minuten

400 gr tomatenstukjes

Wat eten we vandaag en nu alles weer kan; 
Wat kan ik koken als nummer 1 om 17.00 
uur moet eten, maar nummer 2 en 3 om 
18.00 uur of nog later.

Ik vind koken echt leuk, maar om voor ons 
gewone avondmaal 3 keer de keuken in te 
moeten is zelfs voor mij teveel. 

Dit gerecht is dan een uitkomst: Tacoschotel, ideaal om na het bakken terug in de oven 
te schuiven op 100°C (boven- en onderwarmte) om het alleen nog warm te houden en zo 
eten we allemaal vers en gezond op verschillende tijden. Dit gaat overigens ook heel goed 
met een lasagne of een quiche.

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 

Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 
        berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka
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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

ALLERHANDE

  WIST
     JE 
DAT...?

... in Mauretanië 
(West-Afrika) slavernij 

pas in 2007 strafbaar werd? 
Desondanks worden er nog 
altijd slaven gehouden, 
omdat de overheid er nu 
eenmaal weinig aan doet. 
CNN heeft met verborgen 
camera’s slavenveilingen 
gefi lmd, die minimaal één 
of twee keer per maand 

worden gehouden.

BLADEL - Bij Het 
Kompas, Torendreef 
20 in Bladel, starten 
we met deze nieuwe 
kookcursus onder 
deskundige leiding 
van onze huiskok 
Simon van Hoppe. 

In vele producten, ook in kruidenmelan-
ges, zit veel zout. Zonder zout is het alsnog 
mogelijk om een smaaksensatie op tafel 
te zetten. Door minder bewerkte en meer 
verse(re) producten en door een mengsel 
van kruiden en specerijen te gebruiken, 

komt dit ook de smaak ten goede. De na-
druk ligt op het maken van vlees- en vis-
gerechten met diverse kruiden, mixen en 
marinades, maar ook soepen en sauzen 
passeren de revue. Yvonne Holdinga, voe-
dingsdeskundige en diëtiste, zal op de eer-
ste cursusdag een korte uitleg geven over 
wat teveel zout met ons lichaam doet.

Geïnteresseerd? Meld je aan via info@
kompasbladel.nl. Datum: donderdag 21 en 
28 oktober en 4 november van 09.00 tot 
12.00 uur. Maximaal aantal deelnemers: 
12. Voor meer info: telefoon 0497-385069 
of mail naar info@kompasbladel.nl

Nieuwe cursus bij Het Kompas: 
‘zoutarm koken’

Verzoek aan 
verenigingen en organisaties

Weekblad PC55 wordt in het weekend verspreid. Sommige mensen lezen de 
krant direct, anderen op een later tijdstip in het weekend of wellicht in het 
begin van de week. 

Wij verzoeken jullie om berichtgeving over evenementen of activiteiten die 
in het weekend plaatsvinden uiterlijk twee weken van te voren aan ons door 
te geven. 

Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het tijdig in deze krant staat 
(een week vóór het evenement) en hebben alle lezers de gelegenheid zich 
voor te bereiden en het evenement te bezoeken. 
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Hulsel Kermis
Kermisprogramma en informatie

Ondanks de lange moeilijke coronatijd kan Hulsel kermis dit jaar toch doorgaan, 
echter wel onder de nodige voorwaarden. Wij zijn als horecaonderneming daar-
om helaas verplicht om een aantal maatregelen te hanteren. 

Dit betekent dat iemand die toegang wil hebben bij ’t Drieske aan de volgende eisen 
moet voldoen;
-  Corona QR code moet gescand worden, deze moet groen kleuren. Kleurt deze rood 

moeten we helaas de toegang weigeren.
-  Voor de mensen die geen smartphone hebben is een entingsbewijs waaruit blijkt dat 

ze gevaccineerd zijn voldoende.
- Iedereen moet zich te allen tijde kunnen legitimeren

Programma tijdens (en na) Hulsel kermis:
• Vrijdag 1 oktober  Spaarkas afhalen tussen 20.00 en 21.00 uur.
   Kermis indrinken.

• Zaterdag 2 oktober De kermis wordt geopend om 15.15 uur.

• Zondag 3 oktober Muziek met medewerking van DJ Jan Maas bij ’t Drieske.

• Maandag 4 oktober  Gratis ontbijt tussen 08.00-10.00 uur, aansluitend Potdrin-
ken! (bij potdrinken worden polsbandjes verstrekt). Ook 
deze dag weer muziek met medewerking van DJ Jan Maas 
bij ’t Drieske.

• Dinsdag 5 oktober   Kindermiddag, doneren kan in spaarkas nummer 130. 
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de plaatse-
lijke ondernemers, donaties en dit jaar hebben de kinderen 
zelf ook volop statiegeldfl essen ingezameld! 

    Ook zijn er deze dag weer Jeu de Boules wedstrijden, 
waarna samenkomst omstreeks 14.30 uur bij ’t Drieske.

• Zaterdag 9 oktober  Dansavond, ook weer met medewerking van DJ Jan Maas 
bij ’t Drieske. Iedereen is hier van harte uitgenodigd van 
20.00-24.00 uur. Ook hier is controle verplicht.

    Graag vooraf aanmelden voor 5 oktober via telefoonnumer 
06-12700006 of 013-8445880. Entree is € 5,- p.p. vol = vol.

Eet es mee komt in oktober vanwege de kermis te vervallen.

We willen graag een geslaagde kermis, en door de corona maatregelen hebben we 
meer hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen. Daar willen we bij dezen een oproep 
doen aan alle dorpsgenoten. Met name bij het scannen hebben we vrijwilligers nodig. 
Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden bij ’t Drieske of via telefoonnummer 
06-12700006 of 013-8445880. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

‘t Drieske

 

       
 

Op 6 Mei 2017 

 Vanaf 20:30 uur  

met  

Lokale artiesten met o.a. 

Freek Maas, Anne van Gompel 

 

 

 

 

 

Bij `t Drieske huisacker 1, 5096BW Hulsel  

PRESENTEERT

Zondag 17 december 

van 11.00-13.00 uur

Kempische 

Egerland Freunde

‘t Drieske • Huisacker 1 • 5096 BW  Hulsel

PERSONEEL GEVRAAGD

voor in de cafetaria & de bediening (vanaf 16 jaar)

Bel 013-509 1991

Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel
Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
VAN 43 T/M 75 INCH

- OP VOORRAAD -

VANAF € 499,-

IN DE BUURT

Door Noud van Ham

BLADEL - Onlangs heeft bijenvereni-
ging Sint Ambrosius Bladel stilgestaan 
bij het 75-jarig lidmaatschap van Harrie 
Kraayvanger. Een ongekende mijlpaal 
voor deze imker en natuurliefhebber uit 
Bladel.

In 1946 (direct na het einde van de Twee-
de Wereldoorlog) werd Harrie als 14-jarige 
imker aangemeld bij de toenmalige bijen-
houdersvereniging. Maar toen Harrie 9 jaar 
was kreeg hij al de zorg over de bijenkor-
ven van zijn vader, omdat die overgevoe-
lig werd voor bijensteken. Leuke anekdote 
is dat Harrie’s eerste bijencursus op een 
zondagmiddag werd gegeven. Zijn collega 
cursisten kwamen uit het café, dat ze na 
de heilige mis hadden bezocht en goed 
beschonken, roken naar de alcohol. Dat 
maakten de bijen agressief en ze joegen de 
cursisten weg. Kleine Harrie (geheel nuch-
ter natuurlijk) deed vervolgens in zijn uppie 
al het bijenwerk voor de rest. 75 jaar later 
is Harrie nog steeds  lid van de bijenvereni-
ging en heeft op 89-jarige leeftijd nog de 
volledige zorg voor zijn 7 bijenvolken.

In al die jaren is Harrie steeds een gepassio-
neerde imker geweest met ontzettend veel 
kennis en ervaring over de natuur en zijn 
bijen. Jaarlijks ging hij op reis met zijn bijen 
naar het koolzaad in Flevoland en naar de 
fruitgebieden om een lading honing binnen 
te kunnen halen. Hij kan hierover mooie 
verhalen vertellen. Harrie heeft voor de bij-
envereniging Sint Ambrosius Bladel altijd 
veel betekend en heeft onder meer 25 jaar 

de voorzittersrol vervuld. Vroeger hadden 
de leden grote tuinen en konden de bijen 
thuis verzorgd worden, maar omdat steeds 
meer imkers minder ruimte hadden ont-
stond de behoefte aan een verenigingsbij-
enhal. Harrie is in 1986 de grote kartrekker 
geweest bij de realisatie van onze mooie 
verenigingsstal aan de Bloemeneik, een zij-
straat van de Bredasebaan. Vele startende  
imkers heeft Harrie bijgestaan en begeleid 
om van hun beginnende hobby een succes 
te maken.  

In al die jaren heeft Harrie veel tijd vrij ge-
maakt om schoolgaande kinderen en an-
dere belangstellenden vol enthousiasme 
te vertellen over de wonderen van het bij-
envolk en heeft hij tot op heden altijd ge-
probeerd om zijn kennis over de bijen te 
vergroten en was jaarlijks ook een vaste 
bezoeker van de studiedagen die door de 
Nederlandse Bijenhouders Vereniging wer-
den georganiseerd. Wekelijks is hij nog bij 
onze verenigingsstal aan de Bloemeneik 
actief om samen met de tuinwerkgroep de 
bijentuin te verzorgen. Ook rond zijn huis is 
het een waar bloemenparadijs. ‘s zomers 
staan veel passanten stil aan de Bredase-
baan vanwege de mooie bloemenpracht, 
waarop talloze insecten zich te goed doen. 
Een ware lust voor het oog. Harrie is er 
vaak aan het werk en maakt graag een 
praatje over zijn liefde voor de planten, de 
bijen en de natuur.

Omdat voor dit uitermate lange trouwe lid-
maatschap geen onderscheidingen meer 
zijn vastgesteld, Harrie heeft inmiddels 
zijn hele kast volhangen met speldjes en 
oorkondes, heeft de bijenvereniging Sint 
Ambrosius Bladel voor Harrie een spe-
ciaal bankje laten maken dat geplaatst is 
bij de bijenhal van de vereniging. Vanwe-
ge het unicum van zijn lange lidmaatschap 
en de verdienste voor de bijenvereniging 
en voor de natuur in het algemeen, heeft 
het bestuur van Sint Ambrosius Bladel, na 
volledige goedkeuring van alle leden, be-
sloten Harrie te benoemen tot erelid van 
de vereniging. Een titel die hij met trots kan 
dragen. Wij hopen dat Harrie nog jaren in 
goede gezondheid als lid van Sint Ambro-
sius Bladel actief mag blijven. 

Als u een bezoekje brengt aan onze hal 
kunt u genieten van de rust van zoemen-
de bijen en een wandeling maken door de 
bloementuin en het slingerpad door het 
aangelegen bos. De tuinwerkgroep zorgt 
dat het daar altijd prettig vertoeven is. De 
bijenhal aan de Bloemeneik, nabij de Bre-
dasebaan, is het hele jaar geopend en vrij 
te bezoeken. Kom gerust eens kijken! 

Informatie over onze bijenvereniging is ver-
krijgbaar bij Piet Hendriks: Paw.hendriks@
hetnet.nl

Harrie Kraayvanger 75 jaar imker en 
lid van Sint Ambrosius Bladel
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

Adres: Plaats: Tel: URL: Bedrijfsweg 4B |  5531 PT Bladel | +31 - 497 - 33 63 88 |  www.garagebedrijfdesleutel.nl

ü Diagnose stellen benzine- en diesel motoren
 Groot / klein onderhoud personen- en bedrijfswagensü
 Gebruikte en nieuwe auto’sü
 Reparaties van alle merkenü

 Banden service winter- en zomerbandenü
 Electronica diagnoseü
 Airconditioning R134A / R1234YFü
 APK keuringü

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Bekijk ook onze collectie op onze vernieuwde website    www.vanwoerkummode.nl

HERFST

KOM JE EVEN 
KIJKEN?

ONZE OPENINGSTIJDEN

 Ma 13.00 - 18.00 uur
 Di t/m Vr 09.30 - 18.00 uur
 Za 09.30 - 17.00 uur

VOLG ONS VOOR LAATSTE MODE G e /VANWOERKUMMODE

&DAMESMODE

HERENMODE

Burg. Magneestraat 24-26 - Bergeijk - tel. 0497-571926

JONGEREN

BLADEL/REUSEL - Het maakt niet uit 
wie je bent of waar je vandaan komt, 
goed bent in rekenen of juist in tekenen, 
vier jaar oud bent of al acht jaar, ieder 
kind kan worden waar het van droomt. 
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke 
bron om over beroepen na te denken of 
te fantaseren. Tijdens de Kinderboeken-
week kun je alles worden wat je wil en 
alvast dromen over later!

Bij Bibliotheek de Kempen zijn er vele acti-
viteiten tijdens de Kinderboekenweek.  

GreenScreen Workshop   
Woensdag 6 oktober, om 14.00 uur, 
Bibliotheek Bladel
Wethouder Davy Jansen vertelt hoe het is 
om wethouder te worden en te zijn. Aan-
sluitend gaan we zelf aan de slag met een 
GreenScreen! Om te weten wat je worden 
wilt, moet je eerst weten wie je zelf bent, 
met dit thema gaan we aan de slag. Met 
het GreenScreen tover je jezelf in aller-
lei verschillende achtergronden. Speciaal 
voor kinderen van groep 3 tot en met 8. 
Graag aanmelden via: www.bibliotheekde-
kempen.nl. Kosten: € 5,00.

Woensdag 13 oktober, om 14.00 uur, 
Bibliotheek Reusel
Burgemeester Van de Ven vertelt hoe het 
is om burgemeester te worden en te zijn. 
Aansluitend gaan we zelf aan de slag met 
een GreenScreen! Om te weten wat je wor-
den wilt, moet je eerst weten wie je zelf 
bent, met dit thema gaan we aan de slag. 
Met het GreenScreen tover je jezelf in aller-
lei verschillende achtergronden. Speciaal 
voor kinderen van groep 3 tot en met 8. 
Graag aanmelden via: www.bibliotheekde-
kempen.nl. Kosten: € 5,00.

Online escaperoom 
“Opa?” Jessie loopt de boekhandel in en 
ziet dat deze leeg is en stil... Heel stil. Jes-
sie krijgt een geheimzinnige boodschap 
van opa. Hij is kwijt... Help Jessie om opa 
te vinden. Puzzel alle stukjes bij elkaar en 
los het raadsel van opa op in deze span-
nende escape game! Een zoektocht naar 
opa, maar ook een zoektocht naar wat je 
zèlf wil, zodat je kan worden wie je bent. 
Het spel is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Per groepje (van minimaal 3 tot maximaal 
10 kinderen) heb je een envelop nodig en 
de kosten hiervoor zijn € 5,00. 

Kom gamen in de Bibliotheek 
Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud en houd 
je van gamen? Kom dan tijdens de Kinder-
boekenweek naar één van de vestigingen 
van Bibliotheek De Kempen en speel een 
van deze vette games. In alle vestigingen 
kun je de twee games spelen. Neem wel 
een smartphone of tablet mee. Dit kun je 
alleen doen, met een tweetal of met een 
klein groepje. Deze games zijn gratis te 
spelen tijdens de openingsuren van de Bi-
bliotheek. Kijk voor meer informatie en alle 
activiteiten op www.bibliotheekdekempen.
nl/kinderboekenweek

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is de grootste lees-
bevorderingscampagne voor kinderen in 
Nederland. Van 6 t/m 17 oktober viert Ne-
derland de Kinderboekenweek. De mooi-
ste kinderboeken van het jaar winnen Gou-
den en Zilveren Griffels en Penselen. De 
bekroonde boeken en meer dan 130.000 
andere kinderboeken zijn te leen bij de bi-
bliotheek en via www.bibliotheekdekem-
pen.nl. Voor kinderen tot 18 jaar is het lid-
maatschap gratis.

Kinderboekenweek bij Bibliotheken

REUSEL - Op woensdagmiddag 6 okto-
ber komt kindervoorstelling André het 
astronautje naar De Kei, Kerkplein 69 in 
Reusel.

Hoe word je een goede astronaut? Moet 
je hoog durven klimmen? Goed kunnen 
sporten? Weten waar de planeten staan? 
André het astronautje neemt je mee naar 
een bijzondere plek en verklapt daar een 
geheim...

In deze voorstelling maken kinderen op 
speelse wijze kennis met de ruimtevaart, 
het leven als astronaut én met onze mooie 
maar kwetsbare planeet. André het astro-
nautje is geïnspireerd op de belevenissen 
en ervaringen van astronaut André Kuipers. 
Hij woonde en werkte meer dan een half 
jaar in het internationale ruimtestation ISS. 

André het astronautje is te zien op woens-
dag 6 oktober, aanvang 15.00 uur. In het 
kader van de Kinderboekenweek bieden 
we deze voorstelling gratis aan. Je hoeft 

hiervoor niet te reserveren. Volwassen  
dienen bij de ingang wel hun coronapas te 
laten zien.

Kindervoorstelling André het astronautje in De Kei

Heb je vragen 
over scheiden 
met kinde-
ren? Dan kun 
je terecht bij 
Centrum voor 
Jeugd en Ge-

zin+ (CJG+) de Kempen. Het project 
‘Kind en Scheiding’ richt zich op in-
woners die te maken hebben met een 
scheiding en vragen hebben hoe hier 
goed mee om te gaan in het belang van 
hun kinderen. Je kunt kijken op www.
kempengemeenten.nl/kind-en-schei-
ding.

Heb je nog vragen na het raadplegen van 
de website: bel 0497-745544 en laat je 
inplannen voor het telefonisch spreekuur 
(voor kinderen, ouders en omgeving; ano-
niem). Vanuit het spreekuur kunnen jeugd- 
en gezinswerkers van CJG+ met expertise 
op het gebied van Kind en Scheiding vra-
gen beantwoorden. In het spreekuur kan 

met jou gekeken of er nog iets meer nodig 
is, waarbij we o.a. een specifieke online 
training aan kunnen bieden.
 
Op basis van vijf jaar ervaring van CJG+ 
in de Kempen is gebleken dat vraagstuk-
ken rondom scheiding vaak gepaard gaan 
met een zoektocht naar de juiste aanpak 
voor ouders. Veel voorkomende vragen bij 
situaties rondom scheiding zijn ‘Hoe vertel-
len we het de kinderen?’, ‘Mijn kind is vaak 
boos sinds de scheiding, hoe ga ik daar 
mee om?’, ‘Mijn ex stelt te weinig regels 
bij de kinderen, hoe ga ik daar mee om?’, 
‘Hoe zijn we als ex-partners toch samen 
ouders?’, ‘Hoe zeg ik tegen papa dat ik wel 
met mama op vakantie wil?’, ‘Mijn ouders 
maken ruzie waar ik bij ben, wat nu?’. 
 
Om gebruik te maken van het spreekuur 
kan tijdens kantooruren naar 0497-745544 
gebeld worden, waarna een belafspraak 
voor het telefonisch spreekuur wordt ge-
maakt.

Project ‘Kind en Scheiding’
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Een 
kinderprogramma 
op KempenTV!
Kom maar eens op het idee! Tijdens de coronatijd waren velen beperkt in hun 
contacten. Zo ook opa en oma Van Alebeek uit Eersel. Opa Frans en oma Riena 
hadden slechts per app contact met hun kleinkinderen. Om aan alles toch een 
positieve draai te geven, verzonnen ze korte verhaaltjes met speelgoedhondje 
Tippie. De kleinkinderen genoten van de avonturen die opa Frans met hondje 
Tippie beleefde. Oma Riena vertelde.

Er is zelfs een boek uitgeven met alle verhalen, geïllustreerd door Jan van der Putten. 
KempenTV maakte er een kort kinderprogramma van, in samenwerking met het 
echtpaar. Voor beide partijen was dit nieuw en een openbaring. 

Op woensdag 6 oktober zendt KempenTV om 18.00 uur de eerste afl evering uit. 
De dagen erna volgt op hetzelfde tijdstip een herhaling. Op woensdag komt er steeds 
een nieuw verhaaltje. In totaal zijn er 23 afl everingen.

kinderprogramma 

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

VERMAKELIJK

Throwback quiz
Jullie moeten het dit jaar nog 1x doen met beelden 
uit eerdere jaren maar in 2022 zijn wij terug! 
Dus maak je borst maar nat.
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7:30 Je komt aan bij de klant en neemt de werkzaamheden van 

vandaag door. Vervolgens begin je aan de voorbereidingen 

van de klus en het demonteren van de oude kozijnen.

9:00 Het voorwerk schiet al goed op! Tijd voor een kop koffie.

11:00 De oude kozijnen zijn er uit! Tijd voor het klaarmaken van de 

stelkozijnen, zodat jullie vanmiddag direct kunnen starten met 

het monteren

12:00  Lunchtijd!

12:30 Jullie beginnen met het plaatsen van de nieuwe kozijnen om 

deze vervolgens af te werken en af te kitten.

15:30 De kozijnen zitten er in en de werkplek ziet er weer netjes uit. 

Je hebt met de klant alles nagelopen. Met een tevreden 

gevoel stap je de werk bus in richting  het magazijn 

om de materialen te lossen.

16:00 De werkdag zit er weer op!

Dit wordt jouw dag
7:307:30 Je komt aan bij de klant en neemt de werkzaamheden van 

Je komt aan bij de klant en neemt de werkzaamheden van 

vandaag door. Vervolgens begin je aan de voorbereidingen 

vandaag door. Vervolgens begin je aan de voorbereidingen 

van de klus en het demonteren van de oude kozijnen.

van de klus en het demonteren van de oude kozijnen.

9:009:00 Het voorwerk schiet al goed op! Tijd voor een kop koffie.

Het voorwerk schiet al goed op! Tijd voor een kop koffie.

11:0011:00 De oude kozijnen zijn er uit! Tijd voor het klaarmaken van de 

De oude kozijnen zijn er uit! Tijd voor het klaarmaken van de 

stelkozijnen, zodat jullie vanmiddag direct kunnen starten met 

stelkozijnen, zodat jullie vanmiddag direct kunnen starten met 

het monterenhet monteren

12:0012:00  Lunchtijd! Lunchtijd!

12:3012:30 Jullie beginnen met het plaatsen van de nieuwe kozijnen om 

Jullie beginnen met het plaatsen van de nieuwe kozijnen om 

deze vervolgens af te werken en af te kitten.

deze vervolgens af te werken en af te kitten.

15:3015:30 De kozijnen zitten er in en de werkplek ziet er weer netjes uit. 

De kozijnen zitten er in en de werkplek ziet er weer netjes uit. 

Je hebt met de klant alles nagelopen. Met een tevreden 

Je hebt met de klant alles nagelopen. Met een tevreden 

gevoel stap je de werk bus in richting  het magazijn 

gevoel stap je de werk bus in richting  het magazijn 

om de materialen te lossen.
om de materialen te lossen.

16:0016:00 De werkdag zit er weer op!
De werkdag zit er weer op!

Dit wordt jouw dagDit wordt jouw dag

Belisol. Meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen.
Dillenburgstraat 11, 5652 AM Eindhoven, T 040-200 52 00

Zet jij graag jouw ervaring in de bouw in voor het leveren van vakwerk in onze regio?

Bij Belisol Eindhoven plaatsen we kozijnen en deuren bij nieuwbouw- of renovatieprojecten 
voor particuliere klanten. Hiernaast is Belisol dé grootste en snelst groeiende leverancier van 
kozijnen en deuren in Nederland. Al 43 jaar staan we voor service en kwaliteit.
Kom jij ons team van monteurs versterken?

Heb je interesse in deze topbaan bij Belisol Eindhoven of wil je graag meer weten? 
Neem dan contact met ons op via 040-200 52 000 of mail naar: dirk.bellemakers@belisol.com

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA MONTEUR?!
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SEIZOEN 2021/2022

za 8 januari – 20:30 uur
The Wieners –

The Wieners play Buddy Holly

za 23 oktober – 20:30 uur
Jochen Otten – Opgekropt staat netjes

za 9 oktober – 20:30 uur
Fabian Franciscus – Kleine Wereld 

za 27 november – 20.30 uur
Anuar – Eerlijk

za 22 januari – 19.00 en 21:00 uur
Rapalje – Scotland’s Story

vr 7 januari – 20.30 uur
Niet Schieten – 25 jaar lust en leed

za 16 oktober – 20:30 uur
Kees van Amstel – Een bang jongetje

dat hele enge dingen doet

di 28 december – 20.30 uur
Marcel Mulders – Top 2000 unplugged

wo 29 december – 20:30 uur
Christel de Laat – Hoe dan?!

za 4 december – 20:30 uur
Andy Marcelissen – Hij komt, hij komt

zo 24 oktober – 13.00 uur
DJ workshop (9 tot 16 jaar)

Cultureel Centrum Den Herd • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl

za 16 april – 20:30 uur
Rob Scheepers – Gulzig

zo 30 januari – 19:00 uur
Gerard van Maasakkers – Ik Loop

vr 28 januari – 20:30 uur
Jeroens Clan – Tere Zieltjes

za 12 maart – 20.30 uur
Sem van den Borne – Dichtbij

za 23 april – 20.30 uur
OfGeZatBand – Bronnen

za 5 maart – 20.30 uur
Kleinkunstenaars – Comedy Night

vr 15 april – 20.30 uur
Grof Geschud – Lijmen

za 29 januari – 20:30 uur
Wim Daniëls – Koken met Taal

za 19 maart – 20.30 uur
70’s Unplugged – Love the one you’re with

za 2 april – 20.30 uur
Tribute To The Cats Band – Let’s Dance

RESERVEREN VIA WWW.DENHERD.NL

REUSEL - Het bestuur van Winterfees-
ten Reusel-De Mierden heeft besloten 
ook dit jaar geen 6e editie van de Win-
terfeesten te organiseren. Hierdoor zal 
er in 2021 geen ijsbaan met feestcafé 
komen te staan op de bekende locatie 
tegenover de Markt in Reusel. Het 
bestuur ziet te veel onzekerheden in de 
organisatie en kan het defi nitieve besluit 
niet verder voor zich uit schuiven.  

De beslissing om dit jaar wederom geen 
Winterfeesten te organiseren is wellicht 
een nog lastigere beslissing dan dit het 
voorgaande jaar al was. Al ziet de gezond-
heidssituatie er op dit moment veel beter 
uit dan een jaar geleden, blijven er te veel 
onzekerheden bestaan om het volksfeest 

doorgang te laten vinden. Zo past toe-
gangscontrole niet bij het inclusieve karak-
ter van de Winterfeesten en heeft dit prak-
tisch een te grote impact op de organisatie. 

De gezondheid van bezoekers, alsmede 
plezierig en veilig werken voor alle vrij-
willigers, staat voor het bestuur hoog in 
het vaandel. Om dit te waarborgen zullen 
maatregelen moeten worden genomen die 
een organisatie volledig afhankelijk van 
vrijwilligers en sponsoren te zwaar belast. 
Daarnaast is het fi nanciële risico van een 
eventuele annulering bij nieuwe maatrege-
len erg groot. Hierdoor is unaniem besloten 
dat de Winterfeesten in de originele vorm 
niet samengaan met de huidige realiteit.

Gesterkt door de vele positieve reacties 
van onder andere onze vrijwilligers gaat het 
bestuur in het nieuwe jaar weer vol goede 
moed bekijken hoe, waar en op welke ma-
nier we in 2022 weer een groots volksfeest 
kunnen realiseren in het centrum van Reu-
sel. Dus in de woorden van Arnold Schwar-
zenegger: “We’ll be back”.

Geen Winterfeesten Reusel-De Mierden

WIST 
   JE 
 DAT...?

... mensen die in        de Middeleeuwen de leeftijd 
van 40 jaar haalden, hun levensverwachting konden 

opschalen naar 60? De meeste mensen stierven erg jong, 
vrouwen vaak in het kraambed. De huwbare leeftijd was 
12 jaar. Kluizenaars konden een stuk ouder worden, 

mannelijke kluizenaars werden wel 76 jaar. 
Maar gemiddeld was de levensduur voor
mannen 45 en voor vrouwen 35 jaar.
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Naast de privacy van uw eigen appartement biedt 
wonen in Residentie Molenwijck nog veel meer, zoals 
gasten die u aan tafel kunt uitnodigen, de technische 
dienst is er om uw appartement te onderhouden en 
in de fi tnessruimte houdt u uw gezondheid op peil 
via een gevarieerd aanbod. 

Elk jaargetijde is het heerlijk om in ons park een 
frisse neus te halen. U woont in een prachtige, 
natuurrijke omgeving, op loopafstand van het unieke 
dorpshart (mét het Witte Kasteel) van Loon op Zand. 
Bewoners ontvangen, indien gewenst, dagelijks een 

gezonde, versbereide maaltijd in hun appartement 
of in het restaurant. Vrienden en familie zijn ook van 
harte welkom.

Bij vragen kunt u terecht bij de receptie, uw appartement 
maken we schoon, er is een huiswinkel en het team 
van de zorg is er om bij vragen direct te reageren. 
Binnenshuis is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten. 
Visite ontvangt u in uw eigen appartement, het 
restaurant of op het terras. Of u er nu voor kiest om 
samen te bridgen, te biljarten of te genieten van een 
boek: u bent de regisseur van uw eigen thuis.

Uw eigen thuis
Wonen en leven in uw eigen thuis. In Residentie Molenwijck woont u zelfstandig 
in een prachtig, comfortabel appartement waar u uw eigen levensstijl voorzet. 

Wij bieden u services aan die het leven aangenaam maken. Er is ruimte voor uw hobby’s. 
U heeft bovendien de mogelijkheid om aan te sluiten bij de unieke, gastvrije leefgemeenschap 

van Residentie Molenwijck. Ieder op zijn eigen manier.

Molenwijck 1, Loon op Zand  |  0416 -365600  |  www.molenwijck.com

Direct 
appartementen 

beschikbaar

Kijk op www.molenwijck.com voor het 
actuele aanbod en bel naar 0416-365600

voor een open dag op maat.

CREATIEF

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Breien is hip, haken ook. 
Macramé is booming en borduren mag 
weer. We hebben het over handwerken 
voor degene die deze termen niets zegt. 
En wat is leuker dan handwerken en 
keuvelen samenvoegen? Niets, inder-
daad en daarom hebben Mieke Slenders 
en Hanny Mollen het idee opgevat om in 
Hapert een Handwerkcafé te openen.

Idee
Mieke liep al jaren met het idee rond om een 
Handwerkcafé in Hapert op te gaan starten. 
“Ik was ooit met een vriendin in het Breicafé  
in Eersel geweest. Dat was supergezellig en 
waar ik vooral gecharmeerd was van het feit 
dat jong en oud door elkaar zat, van elkaar 
leerde en het gezellig met elkaar had. Ik 
dacht ‘dat moet in Hapert ook kunnen’ maar 
bij die gedachte stopte het een beetje.” On-
afhankelijk daarvan liep Hanny met plannen 
rond om via de Seniorenvereniging, waar-
van ze bestuurslid is, een clubje op te zetten 
waarbij handwerken centraal staat. “Toen ik 
aan Mieke vroeg of ze in het bestuur wilde 
komen en ze me van haar plannen vertelde, 
ging het snel”, lacht Hanny. 

Voor iedereen
Veel is er niet nodig om een Handwerkcafé 
te beginnen. “Een ruimte was wel handig”, 
legt Mieke uit. “Om het zo laagdrempelig 
mogelijk te houden, kiezen we er bewust 
voor om niet bij iemand in de huiskamer te 
gaan zitten. Gelukkig bleken we bij Den Tref 
meer dan welkom; we mogen in de ‘zitkuil’. 
Dat zit gezellig, huiselijk. Verder zijn alleen 

mensen nodig die het leuk vinden om te 
handwerken en liefst in groepsverband. 
Nou, dan ben je er al. Dus kunnen we van 
start. Op 11 oktober is de eerste bijeen-
komst en we zijn heel benieuwd of hakers 
en breiers net zo enthousiast zijn als wij. Het 
is een activiteit van de Seniorenvereniging 
maar je hoeft absoluut geen lid te zijn om 
mee te mogen doen. Eén van de uitgangs-
punten van de vereniging is dat we mensen 
willen verbinden, daar hoeft geen lidmaat-
schap aan te hangen. Je hoeft ook geen 
senior te zijn: íedereen is welkom. Ook als 
je niet uit Hapert komt en zelfs als je niet 
kunt handwerken. Misschien kun je het  
leren door te kijken, ook helemaal goed.”

Projecten
Of je nu wilt punniken, kantklossen of spin-
nen, als je een eigen werkje hebt, kun je 
aan de slag. Hanny: “Er is geen mogelijk-
heid om het werkje of materiaal op te ber-
gen, dus het moet elke week meegebracht 
worden. Heb je zin om met je spinnenwiel 
van huis te gaan, lekker doen! Mag alle-
maal. We gaan geen lessen verzorgen maar 
als iemand een ander iets wil leren, is dat 
goed. Ik denk zelfs al wat verder. Dat we 
bijvoorbeeld een keer een avond voor een 
goed doel gaan werken: kerstballen voor in 
de kerstboom of zo. Zo zijn er vast nog veel 
meer leuke projecten waar we incidenteel 
aandacht aan kunnen besteden.”

Belangstelling
Omdat het zowel voor jong als oud(er) is, 
is gekozen om het Handwerkcafé in de 
avonduren te laten plaatsvinden. “Overdag 
moeten nog veel mensen werken, daar-

om is de inloop vanaf 19.00 uur. Om half 
tien stoppen we ermee maar als je eerder 
thuis wilt zijn, gewoon je eigen ding doen”, 
vertelt Mieke. “Niks moet, alles mag. We 
vragen geen entree of contributie; con-
sumpties moet je natuurlijk wel gewoon 
zelf afrekenen bij Den Tref. We gaan erva-
ren of er belangstelling is voor ons initiatief; 

ik denk het wel. Er wordt de laatste jaren 
steeds meer gehandwerkt. Als je dat kunt 
doen met anderen en ondertussen gezellig 
kunt kletsen, dan denk ik dat de ‘zitkuil’ al 
snel te klein zal zijn. Zou een mooi doel zijn: 
dat we straks in MFA Hart van Hapert de 
grote zaal moeten reserveren omdat het zo 
druk is.”

Handwerkcafé Hapert van start
Haken, breien, macrameeën, borduren of punniken vanaf 11 oktober in Den Tref

Of je nu wilt punniken, kantklossen of spinnen, als je een eigen werkje hebt, kun je aan 
de slag. Hanny (l): “Er is geen mogelijkheid om het werkje of materiaal op te bergen, 
dus het moet elke week meegebracht worden. Heb je zin om met je spinnenwiel van 
huis te gaan, lekker doen! Mag allemaal.”
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Geef NIX door en 
bespaar € 200,-
Op 1 juli veranderde de Drank- en Horecawet in de 
Alcoholwet. Deze wet richt zich nog scherper op het 
voorkomen en terugdringen van problematisch 
drankgebruik. Eén van de belangrijkste 
veranderingen is dat het doorgeven van alcohol van 
een meerderjarige aan een minderjarige in de 
publieke ruimte strafbaar wordt. Zowel degene die 
de alcohol doorgeeft als de minderjarige die de 
alcohol ontvangt, kan een boete krijgen van 
€ 100,-. Geef dus NIX door! Lees meer over de 
Alcoholwet op 
www.bladel.nl/geef-nix-door-en-bespaar-eu-200. 

#Kempenbranie
Samen met gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De 
Mierden en onder andere GGD Brabant-Zuidoost, 
Novadic-Kentron en de drie scholen voor voortgezet 
onderwijs in de Kempen werkt de gemeente Bladel 
aan het terugdringen van (problematisch) 
alcoholgebruik onder jongeren. Dit doen ze onder 
de noemer #Kempenbranie. De focus ligt op het 
creëren van een stimulerende en gezonde omgeving 
waarin jongeren op kunnen groeien. Kijk voor meer 
informatie op www.kempenbranie.nl. 

Stoptober: samen 28 dagen niet roken
Op 1 oktober barst Stoptober los: in heel Nederland 
zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om 
gedurende 28 dagen te stoppen met roken. Dankzij 
de steun van stoppers onderling, hebben de 
afgelopen jaren al meer dan 500.000 mensen 
meegedaan aan Stoptober. Wilt u ook stoppen? 
Schrijf u dan nu in op www.stoptober.nl. 

Samen stoppen, samen sterk
Stoppen met roken doet u niet alleen, maar met 
elkaar: dat is het geheim van Stoptober. Er is altijd 
iemand bereid om te helpen. Door uzelf aan te 
melden via www.stoptober.nl ontvangt ook u extra 
tips en advies. Uit onderzoek van het Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam (AMC) blijkt dat 
Stoptober werkt! Zeventig procent (70%) van de 
Stoptober-deelnemers heeft Stoptober volgehouden 
en niet gerookt. Daarnaast is 52% van de deelnemers 
zelfs na drie maanden nog gestopt met roken.

Goede voorbereiding en ondersteuning
Een goede voorbereiding en begeleiding bij het 
stoppen vergroot de kans dat het stoppen met roken 
lukt. Denk bijvoorbeeld aan wat u gaat doen op 
momenten waarop u normaal gesproken rookt. 
Via www.rookvrijookjij.nl zijn groepstrainingen in de 
regio te vinden, ook is er individuele coaching 

beschikbaar. Vraag uw buurman, vriendin of kennis 
mee. Samen stoppen is een stuk makkelijker dan 
alleen! 

Vergoeding door zorgverzekering
Sinds 2020 vergoeden zorgverzekeringen begeleiding 
bij stoppen met roken. Check wel de voorwaarden bij 
de eigen zorgverzekeraar.

Grootschalige advies- en inkoopactie voor 
duurzame maatregelen

In samenwerking met Winst uit je woning organiseert 
de gemeente Bladel ook dit najaar weer een advies- en 
inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. Deze 
actie loopt van 8 oktober tot en met 30 november 2021. 
Inwoners die huiseigenaar zijn, ontvangen hierover een 
brief. Om geïnteresseerde inwoners zoveel mogelijk te 
ontzorgen stelt Winst uit je woning op maat gemaakte 
adviezen en offertes samen. Zo hoeft u niet zelf 
aanbieders te vergelijken of op zoek te gaan naar 
onafhankelijk advies. Dat wordt helemaal uit handen 
genomen.

Tijdens de advies- en inkoopactie kan gekozen worden 
voor zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie, 
HR++glas en hybride warmtepompen. Door de inkoop 
op grote schaal zijn de voorwaarden goed en de prijzen 
scherp. Per maatregel wordt door Winst uit je woning 
een bedrijf geselecteerd door middel van een veiling. Zo 
weet u zeker dat de uitvoerende bedrijven een juiste 
prijs/kwaliteit aan kunnen bieden. Dat bespaart de 
woningeigenaar veel tijd en uitzoekwerk. 

De voordelen van de advies- en inkoopactie
• Tijdelijk een scherpe prijs door inkoop op grote schaal.
•  Onafhankelijk advies aan huis voor het veilig 

aanbrengen van isolatiemaatregelen.
• Tot 40% subsidie op hybride warmtepompen.

•  Gemiddeld 20% subsidie bij ten minste twee 
isolatiemaatregelen of bij een isolatiemaatregel 
gecombineerd met een hybride warmtepomp.

•  Teruggave van 21% btw op de zonnepanelen na 
aanschaf.

•  Een lening is mogelijk tegen een aantrekkelijke rente. 
Zo kunt u uw energierekening in één keer verregaand 
verlagen zonder eigen investering. 

•  In combinatie met diverse subsidieregelingen krijgt u 
vaak ook nog een mooi bedrag toe.

•  Door het nemen van duurzame maatregelen krijgen 
woningeigenaren direct een flink lagere 
energierekening en meer wooncomfort.

•  Met als extra bonus een woning die klaar is voor de 
toekomst!

Waarom deze actie?
Met deze actie en de subsidie wil de gemeente Bladel 
haar inwoners helpen hun energierekening te verlagen 
en hun wooncomfort te verhogen. Daarnaast heeft de 
gemeente de ambitie om zoveel mogelijk woningen 
klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Doordat 
woningeigenaren nu al isolatiemaatregelen treffen en/of 
zonnepanelen aanschaffen, verminderen ze nu al hun 
aardgasverbruik. Al deze verduurzamingsmaatregelen 
dragen ook bij aan het tegengaan van 
klimaatverandering.

Avondwandeling tijdens de 
Nacht van de Nacht
Op zaterdag 30 oktober wordt door de gemeente Bladel 
in samenwerking met Staatsbosbeheer een 
avondwandeling georganiseerd door de bossen aan de 
zuidzijde van de A67 in Hapert. De wandeling start om 
19.00 uur op de parkeerplaats van de Pals in Hapert, net 
vóór het viaduct, en duurt ongeveer 2.5 uur.
Tijdens de avondwandeling willen we u graag laten 
ervaren hoe mooi een donkere nacht kan zijn.

De deelnemers krijgen verhalen te horen over het 
bosleven. Na afloop is er soep. De tocht is ook geschikt 
voor kinderen (deelname onder de dertien jaar onder 
begeleiding van een volwassene). Deelname is gratis.

Aanmelden 
Tijdens de Nacht van de Nacht willen we u graag laten 
ervaren hoe mooi een donkere nacht kan zijn. Aanmelden 
voor de wandeling kan door vóór 26 oktober te bellen 
naar 0497-361636 of te mailen naar 
avondwandeling@bladel.nl. Vermeld daarbij met hoeveel 
personen u wilt deelnemen en uw telefoonnummer. 
Mocht de wandeling niet doorgaan (bijvoorbeeld 
vanwege slechte weersomstandigheden) dan wordt u 
daarover tijdig geïnformeerd. Tijdens de wandeling gelden 
de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

Kijk voor meer informatie over de Nacht van de Nacht op 
www.nachtvandenacht.nl. 
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Voor alle sloten langs de openbare wegen, de 
zogenoemde bermsloten, geldt een gezamenlijke 
onderhoudsplicht voor de gemeente en de aanliggende 
grondeigenaar (de aangelande). Een deel van die sloten 
zijn schouwsloten. Dit zijn grote sloten die belangrijk zijn 
voor de waterafvoer en dus regelmatig gecontroleerd 
worden. Voor het onderhoud van de schouwsloten zijn 
er andere regels dan voor de overige bermsloten. Na 
overleg met de landbouworganisatie ZLTO heeft de 
gemeente Bladel over het vegen van bermsloten het 
volgende besloten.

Schouwsloten
De schouwsloten moeten jaarlijks worden geveegd. Het 
waterschap controleert dat. 
In oktober- november 2021 worden alle schouwsloten 
geveegd en wordt het veegsel opgeruimd in opdracht 
van en voor rekening van de gemeente Bladel.

Overige bermsloten buiten de bebouwde kom
De overige bermsloten (niet-schouwsloten) spelen een 
minder belangrijke rol bij de waterafvoer en hoeven 
daarom niet jaarlijks te worden geveegd. Buiten de 
bebouwde kom kunnen deze sloten op verzoek 
hoogstens tweejaarlijks worden geveegd. In de oneven 
jaren (dus dit jaar) gaat het om de bermsloten in Bladel, 
Netersel, een gedeelte van de sloten in Hapert en een 
gedeelte van de sloten in Casteren. 
In de even jaren betreft het de bermsloten in Hoogeloon, 
het andere gedeelte van de sloten in Hapert en het 
andere gedeelte van de sloten Casteren. 

(De begrenzing wordt gevormd door de 
Westelbeersedijk, de Gagelvelden, de Castersedijk en de 
Provincialeweg N284.)

Het werk wordt uitgevoerd door KempenPlus, Raambrug 
8 te Bladel. 

Overige bermsloten binnen de bebouwde kom
De bermsloten binnen de bebouwde kom worden samen 
met de schouwsloten geveegd in opdracht van en voor 
rekening van de gemeente.

Overige sloten grenzend aan gemeentelijke 
percelen met bossen en houtwallen buiten de 
bebouwde kom
De overige sloten die grenzen aan gemeentelijke percelen 
met daarop bossen of houtwallen kunnen op verzoek 
ook hoogstens tweejaarlijks worden geveegd. Hiervoor 
geldt dezelfde regeling als hiervoor beschreven in 
“Overige bermsloten buiten de bebouwde kom”. In de 
meeste gevallen wordt het veegsel van deze sloten echter 
in de rand van de op het gemeentelijk perceel staande 
houtopstand gedeponeerd. In dat geval draagt de 
gemeente zorg voor de ontvangst van het veegsel op de 
betreffende houtwalrand en betaalt de aangelande de 
totale veegkosten. De aangelande moet ook in dit geval 
zelf opdracht geven aan KempenPlus.

Vegen in 2021 en de betaling
De niet-schouwsloten in het gebied dat dit jaar aan de 
beurt is, worden geveegd in oktober/november/

december. Een aangelande die wil dat een bepaalde sloot 
wordt geveegd, moet daarvoor vóór 25 oktober 2021 
zelf opdracht geven aan KempenPlus via het 
telefoonnummer (0497) 331200 of via het emailadres: 
vegenbermsloten@kempenplus.com. In deze email kunt 
u uw naam, adres, en telefoonnummer vermelden, 
waarna er contact met u wordt opgenomen door een 
medewerker van KempenPlus. Wanneer de aangelande 
zelf het veegsel ontvangt, hoeven er geen veegkosten 
betaald te worden. Wanneer hij het veegsel laat afvoeren 
door KempenPlus, betaalt de aangelande 50% van de 
totale veegkosten. De aangelande ontvangt de rekening 
van KempenPlus na uitvoering van de werkzaamheden. 
Bij KempenPlus ligt ook een kaart waarop u kunt zien 
waar de schouwsloten en niet-schouwsloten liggen.

Verder zijn de aanliggende grondeigenaren, grenzend 
aan sloten buiten de bebouwde kom, verantwoordelijk 
voor de duikers, het slootprofiel en het mechanisch 
verwijderen van houtopslag, distels en andere schadelijke 
kruiden. Bermsloten achter houtwallen worden in 
overleg met de aangelande vanuit het land geveegd.

In de week van 4 oktober plaatst de gemeente Bladel 
weer bladbakken in de bebouwde kom van alle kernen. 
De bladbakken dienen als extra service waarin bewoners 
het herfstblad van gemeentelijke bomen kunnen 
deponeren. Afhankelijk van het aanbod worden de 
bakken één of twee keer per week leeggemaakt. In de 
week vóór Kerstmis worden de bakken weer verwijderd. 
Natuurlijk is het onvermijdelijk dat er ook blad van 
particuliere bomen in de bladbakken wordt gestort. Dat 
is op zich ook geen probleem. De bladbakken zijn echter 
niet bedoeld voor snoei- en ander tuinafval. Als 
geconstateerd wordt dat er ander (tuin)afval dan 
bladafval in de bladbak wordt gedeponeerd, wordt een 
proces-verbaal opgemaakt.

Snoeihout, blad van bomen en ander groenafval uit uw 
eigen tuin dient u via uw eigen groene GFT-container 
aan te bieden. Ook kunt u het afleveren bij de 
milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d op Industrie-
terrein “de Sleutel” in Bladel. Vergeet u daarbij niet om 
uw milieupas en uw pinpas mee te nemen. Tot 1 m3

betaalt u € 2,50 en voor elke volgende m3 betaalt u 
€ 5,-. Brengt u dus bv. 1,5 m3, dan betaalt u daarvoor 
€ 7,50.

Goed tuinieren 
Een goede tuinman voert overigens niet al het blad af, 
maar gebruikt het in de tuin. Het blad is van 
groot belang als winterdek voor planten en zorgt voor 
een natuurlijke bemesting. Bolgewassen en vaste 
planten hebben veel profijt van de beschermende 
werking van het blad en zullen in het voorjaar eerder 
uitlopen en bloeien dan de onbeschermde gewassen.
Het blad vormt ook een schuil- en voedselgelegenheid 
voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. 

Wat doet de gemeente
De gemeente Bladel laat bladafval regelmatig 
verwijderen van de openbare weg en de grasvelden. 
Verder blijft het blad liggen om de hierboven genoemde 
redenen. De gemeente verzoekt u om geen blad op de 
weg te vegen. Dat kan namelijk gevaar opleveren voor 
de verkeersveiligheid.

De locatie van de bladbakken
U zult begrijpen dat niet op elke straathoek en bij alle 
bomen een bladbak geplaatst kan worden. De gemeente 
bekijkt elk jaar waar de bladbakken het best geplaatst 
kunnen worden. Daarbij spelen diverse factoren een rol, 
zoals de aanwezigheid van (veel) gemeentelijke bomen 

en een goede bereikbaarheid om de bakken te kunnen 
legen. Ook wordt geprobeerd om de bakken zodanig te 
plaatsen dat omwonenden daar zo min mogelijk 
overlast van ondervinden. Natuurlijk speelt ook de 
verkeersveiligheid een rol. Verder wordt ervoor gekozen 
om de bladbakken op een enigszins centrale locatie te 
plaatsen, die vanuit meerdere bladrijke straten 
bereikbaar is. Dat kan er toe leiden dat een bladbak 
soms wat verder bij u vandaan staat. De gemeente 
vraagt hiervoor uw begrip. 

In 2021 staan de bladbakken in principe weer op 
(nagenoeg) dezelfde locaties als in 2020:

Gemeente plaatst weer bladbakken

Voelt u zich niet echt verbonden met anderen? Wilt u 
leren hoe u gemakkelijker contact kunt maken en 
onderhouden? Dan biedt de gemeente Bladel u een 
gratis training aan! 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Bij iedere 
bijeenkomst zitten er maximaal 12 mensen in de 
groep. 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 
dan zo goed mogelijk 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! De training wordt twee 
keer aangeboden:

•  Op maandag 8, 15 en 22 november van 
09.30 – 12.00 uur in Reusel (locatie volgt). 

•  Op dinsdag 9, 16 en 23 november van 
13.30 – 16.00 uur in Bergeijk (locatie volgt). 

Interesse in de training?
Stuur dan een e-mail naar 
k.soontiens@reuseldemierden.nl met uw naam, 
woonplaats en telefoonnummer.  Ben er snel bij, want 
vol=vol!

Onderhoud bermsloten in 2021

Bladel
  1. Leemskuilen
  2 Koolbogt
  3. hoek Heeleind / Sniederslaan
  4.  plantsoen Binnenweg (nabij 

Vierschaar)
  5. grasveld Schaapskuil
  6.  Oranje Nassaulaan nabij de 

Ned. Hervormde Begraafplaats
  7. Julianaplein 
  8.  hoek Stijn Streuvelslaan / 

Hendrik Consciencelaan
  9. Veilig Oord
10. Biezeveld
11.  hoek Antoon Coolenlaan / Felix 

Timmermanslaan
12. Zwartakkers

Hapert
  1.  Alexanderhof nabij 

gemeenschapshuis “den Tref”
  2.  hoek de Vliegert / Joseph van 

Dingenenstraat
  3. Antoon Schildersstraat 
  4. Orion
  5. hoek Akkerwinde / Mercurius
  6. Pinksterbloem
  7. hoek Mosveld / Venbroek
  8. Het Kaar
  9.  grasveldje Arnold van Rodelaan / 

Kasteellaan
10. Dalem

Hoogeloon
1. Dijckmeesterstraat / Casterseweg
2.  hoek Hoogcasterseweg / 

Schutsboom

3. hoek Vessemseweg / de Hoef
4. halverwege Breestraat
5.  hoek Jan Goossensstraat / 

Heuvelseweg

Netersel
1.  hoek Carolus Simplexplein / 

De Blikken
2. hoek Beemke / De Hoeve
3. De Lei

Casteren
1. Het Nieveld 
2. Plein Kerkeneind
3. Hoek Hoogeind / Kerkstraat

Trainingen communicatieve en sociale vaardigheden
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Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de
vergadering van 14 september 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Belastingen- en tarievenmaatregelen 2022
Ingestemd.

1e wijziging van de begroting 2022
Ingestemd.

Benoeming leden van het hoofdstembureau
Ingestemd met de benoeming als plaatsvervangend 
voorzitter of als lid van het hoofdstembureau voor de 
periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026.

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen de 
verleende omgevingsvergunning voor het 
afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve 
van het gedeeltelijk gebruiken van een winkel 
voor een PostNL afhaallocatie
Ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Inkoopstrategie “Onderzoek energieopwekkende 
voorziening A67”
Ingestemd. De raad wordt geïnformeerd.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie voor particulieren
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten. Het genomen besluit, waarbij de 

subsidiebijdrage is vastgesteld op nihil, wordt 
gewijzigd naar een besluit waarbij de subsidieaanvraag 
wordt afgewezen.

Beslissing op bezwaar subsidieaanvraag 
subsidieverordening duurzame energie voor 
particulieren 2020-2021
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Reglement Adviesraad Sociaal domein
Akkoord met de naamswijziging van het Platform 
Ondersteuning Participatie Bladel naar Adviesraad 
Sociaal domein Bladel. Het reglement wordt 
vastgesteld.

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39-2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 39-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
5. Waterleiding vervangen, Loonseweg en Landrop Hapert week 35-2021 t/m week 42-2021 Hurkmans B.V. voor Brabant Water
6. Reinigen en inspecteren riolering kern Bladel Bladel week 36-2021 t/m week 44-2021 COR Coppelmans Ontstopping en Reiniging B.V. (Nuenen)
7. Herinrichting Groote Beerze Netersel week 35-2021 t/m week 48-2021 Aannemingsbedrijf van der Zanden B.V. (Moergestel)
8. Onderhoudswerkzaamheden, Dorpsstraat  Casteren week 38-2021 t/m week 46-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
9. Verkeersmaatregelen, Dorpsstraat Casteren week 39-2021 t/m week 42-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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
www.facebook.com/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. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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 de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Europalaan 29, kappen van 1 boom;
•       Franse Hoef 15, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het verbouwen van een 
bedrijfsgebouw en het opstarten van een 
nevenactiviteit;

•       Leemskuilen 22A, bouwen van een loods;
•       Sportparkstraat 24, uitbreiden en verbouwen van 

een woning.

Hapert
•       Oude Provincialeweg ongenummerd (langs 91), 

afwijken van het bestemmingsplan voor het 
bouwen van een woning.

Hoogeloon
•       Westelbeersedijk ongenummerd, de Kleine 

Beerze, landbouwkundig verbeteren en creëren 
van een waterbuffering middels drainage en 
egalisatie;

•       Heuvelseweg ongenummerd, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het tijdelijk plaatsen van 
een woonunit.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Egyptischedijk 9A, aanleggen geluidsdempende 

aarden wal en het gewijzigd aanleggen van 2 
tijdelijke padelbanen (voor een periode van 10 
jaar) (BLA-2021-0446), datum besluit: 20-09-
2021;

•       Heeleind 15A, uitbreiden van een woning, datum 
besluit: 15-09-2021;

•       Klein Terkooijen 4-6, bouwen van een nieuwe 
pluimveestal (vervanging van bestaande 
pluimveestallen) met kantine en aanverwante 
ruimtes, datum besluit: 14-09-2021.

Hapert
•       Lindenstraat 42, uitbreiden en verbouwen van 

een woning, datum besluit: 16-09-2021;
•       Smaragdweg 52, plaatsen van een entresolvloer, 

datum besluit: 15-09-2021.
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Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Varkens
fricandeau

Verse    
kipfilet

Verse
kip burgers

Babi
pangang

Biefstuk  
reepjes

BabiBabiBabi

100 gram € 1,19
VerseVerse

100 gram € 1,09
Biefstuk  Biefstuk  

500 gram € 4,50

reepjesreepjes
100 gram € 1,69

pangangpangangpangang
100 gram € 1,29

Palingworst

Gebraden casselerrib 

Palingworst
100 gram € 1,29
Palingworst

Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib 

Palingworst
100 gram € 1,99

Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib Gebraden casselerrib 

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBER

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel
013-504 49 04                                                  www.hetlandleven.com                                    0497 38 38 78 

                                                      

500 gram500 gram € 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50

Runder 
gehakt

BLAUWE BRAMEN

Havermout met 
rozijnen, noten, 

kan�l en honing. 
Le�er bij yoghurt!

HUISGEM�KTE

Bramen beva�en 
erg v�l vezels. 

Gezond en le�er 
d�r de yoghurt!

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 BladelHilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

kipfiletkipfiletkipfiletkipfilet
100 gram100 gram € 1,09€ 1,09

kip burgerskip burgers
4+1

GRATIS
Een h�rlijke 

Itali�nse worst 
v�r op br�d of 

op de bo�elplank!

MORTADE�A

granola!BLAUWE BRAMEN
per bakje!

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBERACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 4 OKTOBER T/M ZATERDAG 9 OKTOBER

MORTADE�A
Itali�nse specialiteit

op de bo�elplank!op de bo�elplank!
NU EXTRA V¡RDELIG

NU EXTRA V¡RDELIG

fricandeaufricandeaufricandeau

100 gram100 gram100 gram € 1,19€ 1,19€ 1,19€ 1,19

Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en Bramen beva�en 

NU EXTRA V¡RDELIG

HUISGEM�KTE

Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met 
rozijnen, noten, rozijnen, noten, rozijnen, noten, rozijnen, noten, 

kan�l en honing. 
Le�er bij yoghurt!

HUISGEM�KTE
ggggggggrrrrrgrggrggrggrgrrgrgrrrrgrggrgrraaaaararraraararaaararraraaaannnnnanaanaanaanannnnananononooononnonnonoooooononnonoooollllllaaalallalalalaaalallalaaalala!a!a!!!a!aa!a!!a!a!HUISGEM�KTE

NU EXTRA V¡RDELIG
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

CITROEN C1, 3 DRS, PS GRIJS 2007 POA
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 6950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1300,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2011 POA   
SEAT  AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1750,00
SUZUKI  SWIFT 1.3I, 3 DRS, AC, PS GRIJS 2005 3750,00
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS, AUTOMAAT GRIJS 2003 POA
TOYOTA COROLLA 1.6, VERSO GRIJS 2002 POA             
TOYOTA COROLLA, VERSO VAN, 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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!

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!

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736
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OKTOBER = STOFZUIGER ACTIEMAAND

In de gehele maand oktober ontvangt u bij aanschaf van 
een stofzuiger maar liefst 2 sets stofzakken GRATIS!

Ruime 
keuze in

stofzuigers!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Als je iets leuks vindt, ben 
je nooit te oud om ermee te beginnen.  
Dat is een beetje de filosofie van Henk 
Michiels uit Reusel. Toen hij 48 jaar was, 
pakte hij de triatlon op en voltooide er 
inmiddels vele. In de zomer volbracht hij 
een heel bijzondere in Frankrijk. Pittig 
door de vele beklimmingen. Hij vertelt er 
graag over.

De hel
Squash is eigenlijk de sport van Henk. 
“Dat doe ik al sinds ik 18 ben”, vertelt hij. 
“Daarnaast heb ik altijd periodes gehad 
waarin ik een paar maanden ging hardlo-
pen. Om even net iets fitter te worden maar 
echt doorgezet heb ik dat nooit. Toen een 
jaar of zes geleden de Run-Bike-Run van 
AVR’69 achter ons huis door kwam, raakte 
ik geïnteresseerd. ‘Hé, daar kan ik wel eens 
aan mee doen’, dacht ik en zo gebeurde 
het dat ik ervoor ging trainen. Of ik het leuk 
vond? Ik kan je zeggen dat de eerste keer 
dat ik meedeed, voelde als de grootste hel 
waar ik ooit ingezeten had. Ik dacht dat het 
heel goed gesteld was met mijn conditie, 
het tegendeel was waar. Ik had héél seri-
euze spierpijn. Achteraf gezien had ik niet 
voldoende en verkeerd getraind, dus dat 
heb ik toen maar beter opgepakt want het 
smaakte toch naar meer.”

Stukje zwemmen
“Toen ik een tweede keer meegedaan had 
aan de Run-Bike-Run kwam ik op het idee 
om me te gaan richten op een triatlon. Ik 
dacht: ‘dan hoef je alleen nog maar een 
stukje te zwemmen als extraatje’. Ik kon al 
zwemmen, althans, ik bleef drijven als ik in 
het water lag maar na 50 meter borstcrawl  
was ik kapot! Ik dacht nog even over te 
stappen op de schoolslag maar dat is een 
minder efficiënte zwemslag, dus moest ik 
op zoek naar een alternatief. Dat vond ik in 
zwemles. Ik sloot me aan bij een trainings-
groep en leerde fatsoenlijk de borstcrawl. 
Door het vele trainen hield ik het ook nog 
langer vol in het water.”

Racefiets
“Ik was er klaar voor en schreef me in voor 
een triatlon in België. Een racefiets had ik 
niet, ik trainde het fietsen op een moun-
tainbike. Dat bleek een probleem voor de 
organisatie van de triatlon; op mijn fiets 
zaten schijfremmen en dat was toen nog 
niet toegestaan. Ik meldde de organisatie 
dat ik écht niet terug ging naar huis, ik had 
mijn zinnen gezet op de triatlon en ik ging 
‘m rijden ook. Kwam d’n Dave voorbij lo-
pen, de plaatselijke fietsenmaker. Die had 
nog een racefiets in zijn magazijn staan. 
Het zadel werd op mijn hoogte gezet, de 
pedalen overgezet en ik kon starten. Ik heb 
nog nooit zo hard gefietst, bleek toch een 
serieus verschil in de soorten fietsen te zit-
ten. In de week daarna heb ik een eigen 
tijdritfiets gekocht want ik was gegrepen 
door hele triatlon-virus en wilde dat vaker 
gaan doen. In Reusel had ik me inmiddels 
aangesloten bij de triatlongroep, daarmee 
trainden we gezamenlijk.”

Persoonlijke records
Elke triatlon die georganiseerd wordt, kan 
anders van afstand zijn. “De officiële, hele 
triatlon is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilo-
meter fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. 
Hier in de omgeving worden vaak kleinere  
afstanden georganiseerd, bijvoorbeeld een 
halve, een kwart of een achtste triatlon. 
Deze zijn laagdrempelig en voor iedereen 
toegankelijk. Ik weet van mezelf dat ik niet 
direct meedoe voor een podiumplaats 
maar dat is geen doel op zich. Ik vind het 
wel mooi om een persoonlijk record te ver-
breken maar dat is van meer dingen afhan-
kelijk dan alleen van je conditie of vorm van 
de dag. Het kan hard waaien; het parcours 
kan lastig zijn, met veel hoogteverschillen. 
Het enige dat eigenlijk altijd hetzelfde is, is 
het water; dat is altijd vlak maar kan weer 
enorm van temperatuur verschillen. Het 
komt erop neer dat geen twee triatlons 
hetzelfde zijn.”

Embrunman Frankrijk
De zwaarste triatlon waar Henk tot nu toe 
aan meegedaan heeft, is die in Frankrijk 
waarbij de Col d’Izoard centraal stond. “Die 
col komt vaak voor in de Tour de France 
en wordt wel de scheidsrechter genoemd. 
Vanwege de zwaarte maakt deze berg vaak 
het verschil in het klassement. Ik snap nu 
waarom. Deze triatlon had 5000 hoogteme-
ters op het fietsonderdeel, met in totaal 19 
cols, daar bovenop nog 480 hoogtemeters 
op het hardlopen; dat ga je voelen. Ik heb 
een uur en zestien minuten gezwommen, 
negen uur op de fiets gezeten en vier uur 
en drie kwartier hardgelopen. Een prachtig 
parcours maar loodzwaar. Fijn dat er men-
sen langs de kant stonden want die trekken 
je erdoor. ‘Allez, allez, allez’, hoor je de hele 
tijd. Na afloop was ik helemaal leeg, kapot. 
Ik had nog net puf voor een massage en 
een klein beetje eten. Het pilsje heb ik ’s 
avonds laten staan maar dat smaakte een 
dag later zeker zo goed. Twee dagen later 
heb ik met Annet en de kids het looppar-

cours van 14 kilometer nog een keer ge-
wandeld en dat ging best.”

Nooit te oud om ergens aan te beginnen
Naarmate je ouder wordt, wordt sporten 
zwaarder, dat heeft Henk ervaren. “Maar 
laat leeftijd alsjeblieft nooit een reden zijn 
om ergens niet aan te beginnen”, verze-
kert hij met klem. “Je moet je nooit te oud 
voelen om een uitdaging aan te gaan. Stel 
je doelen reëel en weet dat je hard moet 
werken maar alles is haalbaar als je er 
voor gaat. Ik ben nu bijna 54, weet dat ik 
op het niveau waarop ik nu sport geen tien 
jaar meer meekan maar als ik mijn doelen 
bijstel, kan ik gewoon blijven sporten. Alle 
begin is moeilijk maar als je iets gevonden 
hebt, dat bij je past, hou je het lang vol. Ik 
heb nooit kunnen bedenken dat ik de triat-
lon zo leuk zou gaan vinden. 

Wil je meer weten over triatlon, dan mag 
je altijd contact met Henk opnemen:  
06-47390481.

Nooit te oud om een uitdaging aan te gaan
Henk Michiels uit Reusel voltooide loodzware triatlon in Frankrijk

Naarmate je ouder wordt, wordt sporten zwaarder. Henk: “Maar laat leeftijd alsjeblieft 
nooit een reden zijn om ergens niet aan te beginnen”, verzekert hij met klem. “Je moet 
je nooit te oud voelen om een uitdaging aan te gaan. Stel je doelen reëel en weet dat 
je hard moet werken maar alles is haalbaar als je er voor gaat.”
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 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!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, 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

#6

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

9 1 8 5 8 9
8 2 5 7 9 9 2

5 8 2 4 9 1 7
9 1 4 2

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

7 3
3 8

4 6 5 1
6 2 1 6 8 7 1

2 7 2 7
2 9 3 5 3 8 6

2 4 3 9 4 1 8
1 9 2 4 6 3

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

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 #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 39

"Think w
rongly, if you please, but in all cases think for yourself."

-- D
oris Lessing

2 6 1
8 6 3

7 4
4 2 6

3 1
7 5 1

5 9
6 7 3

1 5 2

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AMUSANT
ARTIEST
ATLAS

AVONDGEBED
BADTAS

BEKWAAM
CORROSIE

DANSVLOER
ENCLAVE

EPISCOPAAT
ETSEN
EXTRA
FRIET

GALANT

GAMBIA
GEWILLIG
GROGGY

HOEFNAGEL
HOOIPERS
KEFFERTJE

LEEST
LOTTO
LUIER

NETKOUS
OEVER

OPTISCH
PANTY

PERUAAN

PEUREN
PRODUCT
RACKET

REDEKUNDIG
REMISE
SCHERP
SPION

STREKKING
STROT
TOTEM

VERVUILING
WIMPEL
WRAAK
ZUINIG

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord door te geven via de website 
www.pc55.nl of stuur een email 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 met het puzzelen!

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Frans Beerens uit Lage Mierde

met de oplossing: 
‘Stoff elijk overschot’

Frans 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.

Cryptofi lippine – Thema: Criminaliteit • Oplossing: Stoffelijk overschot • Antwoorden: A: Brandstichting
B: Stelletje boeven – C: Speedboot – D: Strafpleiter – E: Politiefi lms – F: Waarnemen –  G: Volle bak – H: Dichterlijk
I: Karaktermoord – J: Moordenaar – K: Boevenpad – L: Boerenbedrog – M: Zakkenroller – N: Massamoord
O: Telefooncel – P: Drugshandel – Q: Normaal – R: Boetedoening 

HalloweenHalloween

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl kunt u bij ons terecht. 

in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

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 #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 39

A real patriot is the fellow
 w

ho gets a parking ticket and rejoices that the
system

 w
orks.

9 7 5
5 6 1 9 7
4 9 8 6

3 1 9
8 5 6 3

6 5 1
6 3 5 2
3 9 2 8 1
2 6 1
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Door Renate Pijnenburg
HAPERT - Het wordt een druk jaar bij Den Tref in Hapert. Het gemeenschapshuis bestaat namelijk 50 jaar en dat wordt gedurende het jaar op meerdere ma-nieren gevierd; niet met een statige re-ceptie maar met feestelijke activiteiten voor alle gebruikers en inwoners van de gemeente. De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 22 januari met een spannend en gezellig darttoernooi.

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

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

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

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

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

Want moeilijk haar bestaat niet

lees verder op pagina 3

Postelweg 19 - Bladel  Telefoon 0497-380114  vanderleevastgoed.nl

uw regio makelaar

U wilt uw huis verkopen? De markt stijgt, rente tarieven zijn gunstig. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

MIELE
STOFZUIGER
BLACK PEARL - 1600 W 

VAN € 219,- 

VOOR € 169,-
VERHAGEN
elektroservice

Steenslag 5 (Rondweg) • BladelTelefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Jubileumjaar voor
Den Tref in Hapert Al 50 jaar een vaste waarde voor veel gebruikers en verenigingen

Raambrug 4  Bladel  T 0497 33 78 82info@fitfactory.nl • www.fitfactory.nl

9-15   JANUARI
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SCHRIJF JEGRATIS IN!
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De aftrap van het feestjaar is op 22 januari met een darttoernooi voor iedereen. Doe ook mee!

Informatiemiddag 
veiligheid senioren in Casteren27

Samen sporten, 
samen ontspannen met De Dobbers 

4 Besparen op de 
energierekening en de tuintips van Ad

9

vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de 

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

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

lees verder op pagina 3
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VERHAGEN
elektroservice
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Goed om te weten!
BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

EEN FAMILIAIR BEDRIJF DAT JOU DE WERELD BIEDT
Solliciteer naar jouw droombaan als medewerker key accounts

www.werkenbijklg.com

VESSEM - Op donderdag 7 oktober, om 
20.00 uur, organiseert ‘Concert in de 
kerk’ een orgel- en pianoconcert in de 
Lambertuskerk in Vessem.

Op donderdag 7 oktober komt Laurens de 
Man de belofte om een concert te komen 
spelen na, die hij al in 2018 maakte na het 
ontdekken van het Loret-orgel in de Lam-
bertuskerk in Vessem. Op het programma 
staan piano- en orgelwerken van Bach, 
Mozart, Liszt en Franck (Prelude, Choral en 
Fugue).

Laurens de Man, in zowel piano (‘uitmun-
tend’) als orgel (‘cum laude’) afgestudeerd, 

timmert de laatste jaren hard aan de weg. 
Met het Chimaera Trio is hij op diverse 
podia en in televisieoptredens te zien ge-
weest. Het afgelopen jaar gaf Laurens de 
Man als Young ECHO organist of 2020 (Eu-
ropean Cities of Historical Organs) concer-
ten door heel Europa. NRC plaatste hem 
op de lijst van 101 talenten van 2020.   

In de Lambertuskerk zijn 75 plaatsen be-
schikbaar en de toegang is gratis. Graag 
een bijdrage na afl oop van het concert. 
Aanmelden voor het concert kan via be-
houdlambertuskerk@gmail.com. Zie ook:

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Orgel- en pianoconcert van Laurens 
de Man in de Lambertuskerk
Donderdag 7 oktober, 20.00 uur

KEMPENLAND

BLADEL - Lekker gezellig toch, die ses-
sies bij de psycholoog? Of ja, dan moet 
je het natuurlijk wel ‘coaching’ noemen, 
want dat klinkt zo lekker sportief en het 
helpt stiekem ook nog eens allemaal. En 
je bent zeker niet de enige, want het is in-
middels über hip om in therapie te gaan. 

Voor wat voor reden dan ook. Voor zij die 
ook ooit ‘coaching’ hebben gehad zal 
‘Kleine Wereld’ van ervaringsdeskundige 
Fabian Franciscus vol zitten met herken-
bare (en soms wat minder herkenbare) 
avonturen bij de psycholoog. Mocht je nog 
nooit een ‘coach’ hebben gehad, hoef je je 
geen zorgen te maken; Fabian weet zelfs 
voor jou ook een reden te verzinnen om er 
toch een te nemen! Deze voorstelling is te 
zien op zaterdag 9 oktober in Den Herd in 
Bladel. Kaarten (€ 16,50) bestel je via 

www.denherd.nl

‘Kleine Wereld’ van Fabian 
Franciscus in Den Herd

Op 21 september was er een digitale in-
formatiebijeenkomst over het centrum-
plan ‘Nieuw hart voor Reusel’. De pre-
sentaties van de stedenbouwkundige, 
verkeerskundige en gemeente waren 
live te volgen. Geïnteresseerden konden 
per e-mail vragen stellen. 

In totaal werd de uitzending bijna 800 keer 
bekeken. Tijdens de livestream waren 144 
toestellen ingelogd. In sommige gevallen 
is er met meerdere personen op één ap-
paraat gekeken, dus de avond kende veel 
‘bezoekers’. 

Gemist?
Geen zorgen, de gehele opname kun je 
terugkijken via de link op www.reuselde-
mierden.nl/centrumplan. Hier staan ook 
alle ingekomen vragen en antwoorden.

Informatiebijeen-
komst centrumplan 
‘Nieuw hart voor 
Reusel’ goed 
bekeken

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?

WIST 
   JE 
 DAT...?

... de langste tiramisu die ooit is gemaakt 
273,5 meter lang was? Hij werd voor een kaasmerk 

gemaakt door studenten van een Milanese koksschool. 
Zij mochten hem ook opeten en er was nog meer dan 

genoeg over om 15.000 stukken aan een 
lokaal ziekenhuis te geven.
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Een duim omhoog voor alle mensen die een bijdrage 
hebben gedaan met de inzameling voor ût Dieren-
waaike, waardoor ze nieuwe eendjes konden kopen na 
de grote sterfte afgelopen zomer. We hebben samen 
een bedrag van € 175,- opgehaald!

Marjoleine de Warle-Bravenboer

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

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.

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!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de notitieboekjes 
van Marie Curie nog 

steeds radioactief zijn? 

Ze was een bekende 
onderzoekster die met 

radioactieve materialen 
werkte. Dat deed haar 
gezondheid natuurlijk 
geen goed, ze overleed 
dan ook aan leukemie. 

Waarschijnlijk door 
de enorme hoeveelheid 

radioactiviteit waaraan 
ze was blootgesteld. 
Haar notitieboekjes 

worden in een loden kist 
bewaard en blijven 
waarschijnlijk nog 
1500 jaar besmet.

Kienen in
Hooge Mierde
Dinsdag 5 oktober om 13.30 uur 
bent u van harte welkom om te 
komen kienen in De Schakel  te 
Hooge Mierde.

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

KBO Hooge Mierde

Eigenlijk wilden ze er ‘ginne praot’ over, maar ze werden toch blij verrast 
door buurtgenoten met een prachtige ballonnenboog.

Dré en Riek Luijten uit Hapert zijn 60 jaar getrouwd.... 

....en dat mag iedereen weten!

Van harte gefeliciteerd 
namens familie, buurtgenoten en vrienden.

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!

60 Jaar60 JaarNieuwe leden 
gezocht voor 

dames 50+ gym

BLADEL - Er kunnen zich nieuwe 
leden aanmelden voor dames 50+ 
gym op dinsdagavond van 20.00 
tot 21.00 uur in de gymzaal van de 
Franciscusschool in Bladel. 

Het gymmen is onder leiding van een 
ervaren trainer. Interesse? Bel dan R. 
Gevers op 0497-381097 of kom langs.
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MEE De Meentgroep ondersteunt mensen 
met een beperking en zoekt: 

Begeleiding voor Vriendengroepen!
Je ondersteunt en faciliteert één keer per 
maand een activiteit die de vriendengroep, 
4 tot 8 personen, zelf bedacht heeft. Hierbij 
kun je denken aan: bowlen, schaatsen, of 
bij iemand thuis een spelletje doen.

Ervaring is niet nodig want MEE onder-
steunt je via de consulent en met trainin-
gen. Samen met de groep geniet je van een 
leuk uitje. 

Is dit iets voor jou? Meld je aan bij MEE 
Team Informele Zorg: tel. 040-2140404 of 
meedoen@meedemeentgroep.nl

Fotografi e, Buurten en Computerhulp 
voor Marc
Marc is 62 jaar en woont in Netersel. Zijn 
grote hobby is fotografi e in de natuur. 
Graag zou hij dit samen met iemand doen 
en daarna de foto’s bewerken. 

Ook buurten, muziek en 3D-printen zijn 
hobby’s van hem. Soms kost opstarten en 
iets aanleren hem wat meer tijd, maar dat 
houdt hem niet tegen. Omdat hij fulltime 
werkt zou hij graag in de avonden of op de 
zaterdag met de vrijwilliger willen afspre-
ken! 

Lijkt jou dat wat? Neem dan contact op 
met MEE Katrien de Beijer: 040-2140404 
of meedoen@meedemeentgroep.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

Voor het ophalen van de wandelsokken 
kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Voet & Goed (tel. 0497-386448). 
De sporthanddoek/bidon kunt u ophalen 
bij PC55 (Hoefblad 40 - Hapert)

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

 KIENENKIENEN
in Hapertin Hapert

HAPERT - De maatregelen rond-
om corona versoepelen. Reden te 
meer voor seniorenvereniging KBO 
Hapert om ook het kienen weer op 
te starten, omdat we het belangrijk 
vinden dat zowel onze leden, alsook 
andere geïnteresseerden, deze acti-
viteit weer kunnen doen. 

Het kienen vindt plaats in Den Tref, 
Alexanderhof 7 in Hapert. 

We starten op dinsdag 5 oktober om 
13.30 uur en vervolgens is het dan
 zoals vanouds om de week.

BLADEL - We kunnen eindelijk weer 
kienen! Seniorenvereniging Bladel or-
ganiseert  op donderdag 7 oktober een 
kienmiddag. 

Deze wordt gehouden van 13.30 tot onge-
veer 16.00 uur in de Schouw, Emmaplein 
2 in Bladel. Iedereen is natuurlijk van har-
te welkom. Contactpersoon: Marij Jansen, 
tel.  0497-388091.

Kienen in 
de Schouw

Wil jij je meer verbonden voelen met an-
deren? Wil je leren hoe je gemakkelijker 
contact kunt maken en onderhouden? 
Dan hebben wij een leuke gratis training 
voor jou. 

Je leert contact maken, actief luisteren, 
herkennen van emoties, uitdrukken van 
gevoelens, durven vragen en je mening 
geven, maar ook je grenzen herkennen en 
aangeven. Tijdens de tweede bijeenkomst 
oefen je met alledaagse situaties en hoe je 
kunt reageren op anderen. Deelname aan 
de training biedt herkenning, een mogelijk-
heid om je vaardigheden te oefenen en de 
kans om kennis en ervaringen met elkaar 
te delen. Misschien vind je zelfs een ma-
tje waarmee je na de training contact kunt 
houden!

Interesse in de training?
De training bestaat uit drie bijeenkomsten 
voor een groep van maximaal 12 volwas-
senen. De training wordt twee keer aange-
boden: op maandag 8, 15 en 22 november 
van 09.30 tot 12.00 uur in Reusel (locatie 
volgt) en op dinsdag 9, 16 en 23 november 
van 13.30 tot 16.00 uur in Bergeijk (locatie 
volgt). 

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail 
naar k.soontiens@reuseldemierden.nl met 
je naam, woonplaats en telefoonnummer. 
Ben er snel bij, want vol=vol!

Training communicatieve 
en sociale vaardigheden
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 Wij bieden:
• Een goede salariëring en een prettige werksfeer
• Een boeiende en gevarieerde functie binnen een groeiend en ambitieus bedrijf.
• De kans om te werken binnen een betrokken, technisch sterk en enthousiast team.
• Sengers Metaal volgt de CAO van metaal en techniek.

Heb je interesse in een van bovenstaande vacatures?
Stuur dan een sollicitatiebrief en CV t.a.v. Dhr. F. Kaethoven

E-mail: f.kaethoven@sengers.com

 Wij bieden: Wij bieden:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (20 UUR)

Als administratief medewerker
ben je verantwoordelijk voor:

•  Het invoeren van orders

•  Inkomend telefoonverkeer

•  Het verwerken van inkoopfacturen

•  Het ontvangen van gasten 

•  Overige administratieve werkzaamheden

Werktijden in overleg.

WERKVOORBEREIDER

Als werkvoorbereider ben je
verantwoordelijk voor het omzetten
van verkooporders naar producten. 

Dit geldt zowel voor eenmalige producten als 

voor repeterende producten. Je bent veel in 

contact met collega’s uit de werkplaats en de 

betreffende klanten.

Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel.

AFKANTERS /
ZETTERS

Als afkanter / zetter
ben je verantwoordelijk voor:

Het programmeren, in-en omstellen en het

bedienen van de kantbank aan de hand van

technische tekeningen.

Daarnaast controleer je de producten op 

maatvoering en kwaliteit.

BANKWERKERS /
LASSERS

Als bankwerker / lasser
ben je verantwoordelijk voor:

Het vervaardigen en samenstellen van

producten aan de hand van tekeningen.

Zowel Mig/Mag als Tig lassen. 

E-mail: f.kaethoven@sengers.com

Loonsebaan 5  |  5575 BV Luyksgestel

Al 38 jaar gespecialiseerd
in plaatwerk,

licht constructiewerk
en machinebouw

Wij zijn op zoek naar: 

W W W. S E N G E R S . C O M
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Dankzij jou hoeven duizenden mensen niet langer gaten in de muur te boren voor het flexibel ophangen 
van schilderijen en andere wanddecoratie. Ben jij een aanpakker en graag in beweging? Heb jij zin om 
in onze eigen STAS montagebusjes te stappen en op de mooiste locaties te komen? Ben jij die handige 
Harrie of Harriët die lekker aan de slag wil in een gezellig team? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zijn 
STAS ophangsystemen, ontwikkelaar en producent van schilderij ophangsystemen.

Dit vragen wij:
• Je hebt relevante werkervaring als monteur;
• Je bent een teamspeler, hardwerkend en stipt;
• Je hebt 2 rechterhanden en technisch inzicht;
• Je bent pas tevreden als de klant tevreden is;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
• Je bent sociaal vaardig & representatief – je wordt immers ons visitekaartje voor de klant!

Wat levert het jou op?
Een super afwisselende functie binnen een informele en stabiele werkomgeving waarbinnen je de 
verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om de montage van geweldige projecten te realiseren, zowel zakelijk 
als particulier. Wij bieden een goed salaris, mogelijkheden tot het volgen van cursussen en leuke activiteiten 
met het STAS team.

Voor meer informatie over de functie: kijk op www.stas.nl/vacatures

Informatie en solliciteren
Wil jij graag deel uitmaken van ons team? Stuur dan je reactie voor 11 oktober as., inclusief motivatie 
en CV, per mail naar: personeelszaken@stas.nl.

Monteur Buitendienst
m/v | 38u per week

T +31 (0)40 292 48 48 | www.stas.nl

STAS_advertentie_vacature Monteur.indd   1STAS_advertentie_vacature Monteur.indd   1 21-9-2021   15:07:2221-9-2021   15:07:22

VACATURES

Vacatures 
in de regio!

Gemeenschapshuis De Ster

Schoonmaker(s) gezocht, 
12-24 uur per week

Ben je een gezelligheidsmens en vind je het leuk om deel uit te 
maken van een energiek en enthousiast team van medewerkers 

en vrijwilligers in een bruisend gemeenschapshuis?

 Dan zoeken wij jou!

Voor Gemeenschapshuis “De Ster” in Lage Mierde, zijn wij op zoek naar een of 
meerdere schoonmakers (m/v).  
Als schoonmaker ben je vooral bezig met het schoonmaken van ons 
gemeenschapshuis alsmede de sporthal welke zich onder hetzelfde dak bevindt.
Wij zoeken iemand die het een uitdaging vindt om “De Ster” te laten stralen. 
Dit kun je alleen oppakken, maar als je het leuk zou vinden om dit met iemand 
samen te doen nodigen wij je uit om eventueel samen te reageren. 
Samen met een hecht team van 4 tot 6 mensen draag je bij aan de dagelijkse 
werkzaamheden die plaatsvinden binnen ons gemeenschapshuis. 
Wij vinden het belangrijk dat onze mensen een pretti  ge sfeer creëren voor de 
verenigingen, andere gebruikers, bezoekers als ook de kinderen van de 
basisschool en de kinderopvang.

Aanbod
Wij bieden een functi e voor 12 - 24 uur per week met een salaris dat is 
afgestemd op de gestelde functi e-eisen en ervaring.

Aanvullende informati e
Belangstellenden kunnen hun schrift elijke sollicitati e tot uiterlijk 10 oktober 
aanstaande sturen naar Gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6, 
5094 GN Lage Mierde of per mail naar info@desterlagemierde.nl.
Voor meer informati e kun je kijken op www.desterlagemierde.nl of bellen met de 
beheerder op 06-41325597.

Ben jij de geschikte kandidaat voor ons?
Solliciteer dan en stuur ons je cv en moti vati e.

  Vanwege de groei van onze bedrijven
 Pension Boslucht en Dierentotaal
 zijn wij per direct op zoek naar een parttime

  ONDERHOUDSMEDEWERKER 
 GROEN/BUITENDIENST 

  Ben gepensioneerd of net van school? Steek je graag de handen uit de mouwen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  Wij zoeken voor een of twee doordeweekse dagen 

 een medewerker die ervoor zorgt dat het terrein van Pension Boslucht en 
  Dierentotaal er altijd netjes bij ligt.  Het is een pré als de nieuwe medewerker ook
 bestellingen van Dierentotaal kan bezorgen. Uren en dagen in overleg.

 FUNCTIE OMSCHRIJVING
  Grasmaaien
 Hagen snoeien
  Onkruid verwijderen
  Kleine onderhoudsklusjes binnen en buiten
 Eventueel kleine bestelling van Dierentotaal bezorgen

 WIJ ZOEKEN OOK
Kantoormedewerker + Medewerker pension

 Meer info op www.pensionboslucht.nl
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INTERESSE? 
Neem dan 

contact op met 
Geertjan Hettelaar 
Postelseweg 193  

5521 RD Eersel
+31(0)497 51 31 06 

www.pensionboslucht.nl
info@pensionboslucht.nl  

KEMPEN - Van 30 sep-
tember t/m 7 oktober is 
de Week tegen Eenzaam-
heid. Een week waarin 
ontmoeting en verbin-
ding centraal staan. Het 
afgelopen jaar is er door 

corona meer afstand ontstaan tussen 
mensen. We konden minder makkelijk 
bij elkaar komen en moesten, letterlijk, 
afstand van elkaar houden. Terwijl het 
juist een onzeker tijd is en was waarin 
we anderen ook nodig hebben. 

Ook Welzijn de Kempen besteedt aandacht 
aan het thema ‘Eenzaamheid’. Daarom 
gaan we in deze week op pad in de ge-
meenten Bladel, Eersel en Bergeijk. We 
delen bloemen uit aan inwoners en vra-
gen hen deze door te geven aan iemand 
waarvan zij denken dat deze persoon een 
opsteker kan gebruiken. We doen dit niet 
alleen, maar hebben hiervoor lokaal hulp 
ingeroepen. In de gemeente Eersel doen 
we dit samen met de medewerker dorps-
participatie en de dorpsondersteuner in 
Vessem. Ook in de gemeente Bergeijk 
hebben we de hulp ingeroepen van alle 
dorpsondersteuners en zullen samen met 
hen de bloemen uitdelen. In Bladel worden 
we geholpen door de ouderenconsulent en 
de mantelzorgondersteuner.

Natuurlijk bereiken we met deze bloemen-
actie lang niet iedereen maar hopelijk inspi-
reren we mensen om meer oog te hebben 
voor elkaar. Iedereen kan iets doen voor 
een ander. Juist in deze tijd is het belangrijk 
dat we elkaar blijven zien en ontmoeten.
Wat doe jij om de wereld een beetje mooier 
te maken?

Wat doe jij om de wereld 
een beetje mooier te 
maken?
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ESBEEK - Op zondag 10 oktober organi-
seert MTB Esbeek de Najaarstocht. De 
uitdagende MTB-toertocht leidt je door 
de mooiste natuur van de Kempen. Je 
zult veelal over onverharde paden en 
single tracks rijden. Harde weg is een 
uitzondering op dit parcours! 

Voor de mountainbikers die op zoek zijn 
naar een pittige uitdaging hebben we een 
tocht uitgezet van 60 km. Voor diegenen 
die 60 km wat te lang vinden is er een tocht 
van 30 of 45 km uitgezet. Tijdens de tocht 
kun je eventueel nog kiezen om deze af-
standen in te korten of te verlengen. Na-
tuurlijk is er weer een uitgebreide bevoor-
rading tijdens de Najaarstocht.

De Esbeekse MTB Najaarstocht is een toer-
tocht en uitdrukkelijk geen wedstrijd. Mocht 
je erg hard willen rijden, dan adviseren we 

je tussen 08.00 en 08.30 uur te vertrekken. 
Anders vragen we je begrip voor de langza-
mere deelnemers op het parcours. Wij doen 
in ieder geval ons best om te zorgen dat in 
het begin van het parcours iedereen zo snel 
mogelijk verspreid wordt. Na afl oop is het 
mogelijk om de fi ets af te spuiten. 

Inschrijving voor de 60 km is tussen 08.00 
en 09.00 uur en voor de 30 en 45 km tus-
sen 08.00 en 10.00 uur op sportpark Den 
Hondsbosch, Esbeekseweg 14 in Esbeek. 
Deelname aan de toertocht kost € 5,- en 
voor NTFU-leden € 4,- (Scan & Go). Kinde-
ren tot 16 jaar kunnen gratis deelnemen. 

Er is voldoende parkeergelegenheid rond-
om de start locatie. Volg de aanwijzingen 
van onze parkeerbegeleiders. Meer info: 

www.mtb-esbeek.nl

Esbeekse MTB Najaarstocht

SPORTIEF

KEMPEN - Onder de titel Koers Kaff ee is 
er vanaf dit weekend een maandelijkse 
wielertalkshow te bekijken via de boven-
lokale omroep KempenTV. Sinds de co-
rona-uitbraak vorig jaar heeft de omroep 
ruime aandacht besteed aan de wieler-
sport door middel van tientallen items. 

De regionale wielertalkshow is een primeur 
voor ons land. Elke uitzending staat in het 
teken van een speciaal wielerthema. Dat 
thema wordt telkens ingeleid door wie-
lerkenner Piet Gijsbers, die bekend is van 
zijn wielerboeken de Wielerspiegel van de 
Kempen. Een andere vaste terugkerende 
rubriek is ‘De Meet, waarvoor men in de 
eerste uitzending op bezoek ging bij de 
organisatoren van de GP Destil op hun 
nieuwe veldritparkoers in Oisterwijk. 

In de rubriek ‘Wielerherinneringen’ komt 
Bert Hulleman aan het woord over de wie-
lerbeurs in Valkenswaard. Het programma, 
met steeds wisselende tafelgasten, wordt 
opgenomen in het bekende wielercafé de 
Cyklist in Eindhoven. De eerste uitzending 
staat in het teken van het veldritseizoen. 
Met voormalig wereldkampioen Henk 
Baars uit Diessen wordt teruggekeken op 
zijn veldritcarrière. Helmonder Edwin Raats 
komt uitgebreid aan het woord over zijn 
veldritpassie. Joop Glas vertelt over de he-
laas van de kalender verdwenen Kerstveld-
rit in zijn woonplaats Reusel. 

De presentatie is in handen van de regio-
nale wielerspeaker Rien van Horik. De re-
dactie bestaat verder uit Chris Kinders en 
Will Dekoninck van KempenTV. Ook ande-

re lokale omroepen in Brabant en Limburg 
worden in de gelegenheid gesteld om de 
wielertalkshow uit te zenden. De uitzending 
is op zaterdag 2 oktober om 20.30 uur en 
op zondag 3 oktober om 11.00 uur te be-
kijken via KempenTV en op het internet via 

www.kempentv.nl

Koers Kaffee, nieuwe 
wielertalkshow KempenTV

Henk Baars (foto: Henk van Doorenmalen)

AFSTAND
30 km

of
50 km

Inschrijfgeld:
5 euro
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Inschrijven tussen 8.30 en 10.30 uur - bij aankomst GRATIS 1 glas Kwaremont bier

MTB-TOCHT

17
okto

ber

Start en finish:

Eeterij
't Nekkermenneke
Groot Terkooyen 6, Bladel

0407 - 384390
www.nekkermenneke.nl

www.kwaremontmtb.nl

Stichting Wielerevenementen
Het Snelle Wiel - Bladel

i.s.m Eeterij 't Nekkermenneke
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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

STOFFEERDER
GEZOCHT

MEER INFO OP DARIS-WONEN-SLAPEN.NL

vacatu
re

e

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

HAPERT - Sinds be-
gin van vorige week is 
het weer mogelijk om in 
KBO-verband te bridgen 
in Den Tref, Alexander-
hof 7 in Hapert en wel op 
maandag en donderdag 
van 13.40 tot 16.30 uur. 

Dit bridgen is niet alleen voor leden van 
de Seniorenvereniging KBO Hapert, maar 

ook voor KBO-leden van andere dorpen in 
de Kempen. In dat geval wordt er wel een 
fi nanciele bijdrage van € 12,50 per jaar ge-
vraagd.

In de afgelopen periode hebben een aantal 
bridgers door omstandigheden moeten af-
haken, maar we hopen binnenkort weer op 
volle sterkte te kunnen bridgen. Voor meer 
inlichtingen: Frank Dankloff , Neptunus 9 in 
Hapert, telefoon 0497-382268.

Bridgen voor KBO-leden is weer begonnen!

WEEBOSCH/BERGEIJK - Parochie H. 
Bernardus van Clairvaux in Bergeijk 
nodigt u uit voor de jaarlijkse oktober-
bedevaart ter ere van de H. Gerardus 
Majella bij de Weebosch. 

Programma Gerardus-feestweek
-  Zondag 10 oktober, 09.30 uur: H. Mis 

(processiepark). 11.00 uur: H. Mis (pro-
cessiepark). Met pelgrims van Bergeijk ’t 
Hof, ’t Loo en Luyksgestel. Gilde van het 
H. Sacrament en St. Jorisgilde uit Ber-
geijk. St. Martinusgilde uit Luyksgestel, 
Oirschotse rijvereniging. 14.00 uur: Lof 
(kerk).

-  Maandag 11 oktober, 11.00 uur: H. Mis 
(kerk). Met deelname van KBO Bergeijk.

-  Dinsdag 12 oktober, 09.30 uur: H. Mis 
(kerk). Met deelname van KBO Westerho-
ven, Riethoven en Dommelen).

-  Woensdag 13 oktober, 09.30 uur: H. Mis 

(kerk). Met deelname KBO Hapert. 11.00 
uur: H. Mis (kerk). Met deelname KBO 
Reusel.

-  Donderdag 14 oktober, 11.00 uur: H. 
Mis (kerk). Met deelname KBO Meerveld-
hoven.

-  Vrijdag 15 oktober, 11.00 uur: H. Mis 
(kerk). Met deelname KBO Hilvarenbeek 
en Diessen. 14.00 uur: Lof (kerk).

-  Zaterdag 16 oktober, Feestdag H. Ge-
rardus Majella. 09.30 uur: H. Mis (kerk). 
14.00 uur: Lof (kerk).

-  Zondag 17 oktober, 09.30 uur: H. Mis 
(processiepark). 11.00 uur: H. Mis (pro-
cessiepark). 70e Kempische Ruiterbede-
vaart Kring Eersel e.a. Na de mis: zege-
ning van ruiters en paarden. 14.00 uur: 
Lof (kerk).

Voor meer informatie: tel. 0497-571828 en  
parochie-bergeijk@hetnet.nl

Gerardusbedevaart Weebosch-Bergeijk 2021
10 t/m 17 oktober

KEMPEN - 
BEAT Plastic 
Waste in de Bi-
bliotheek is een 
project van Ro-
gier De Nijs in 
samenwerking 
met Bibliotheek 
De Kempen. 

Met dit project verzet drummer Rogier 
de Nijs zich tegen de wegwerpmaat-
schappij en in het bijzonder plastic afval. 

Hij verbaast zich over het gemak waarmee 
plastic voor eenmalig gebruik wordt gefa-
briceerd, verkocht en belandt op een vuil-
nisbelt of in de oceaan. De Nijs laat zich 
inspireren door deze tijd van verspilling en 
vervuiling en maakt van plastic afval vol-
waardige muziekinstrumenten. Daarmee 
componeert hij hypnotiserende ritmes en 
vervreemdende geluidslandschappen.

De slogan ‘Doe mee, denk mee en beleef’ 
is gekozen omdat het project grotendeels 
wordt ingevuld door de bezoekers van de 
bibliotheek. Zo zijn er workshops Percus-
sie op plastic afvalproducten en wordt er 
een collectief videokunstwerk gemaakt. 
Aan het eind van het project zal er als af-
sluiting een lezing worden gegeven door 
Stichting De Noordzee en geeft Rogier de 

Nijs met zijn ensemble een concert onder 
de noemer ‘Soundtrack of a Plastic Age’.
Met BEAT Plastic Waste in de Bibliotheek 
worden mensen middels kunst en muziek 
uitgenodigd zich te verdiepen in het thema 
plastic vervuiling. De onafhankelijke kennis 
van de bibliotheek in de vorm van interes-
sante boeken, documentaires, etc. over 
dit thema en aanverwante onderwerpen is 
op de website www.beatplasticwaste.com 
samengesteld in een medialijst.

Data: 
-  Dinsdag 12 oktober van 19.30 tot 21.00 

uur: workshop Percussie op plastic afval-
producten in Bibliotheek Bladel.

-  Donderdag 14 oktober van 19.30 tot 
21.00 uur: workshop Percussie op plastic 
afvalproducten in Bibliotheek Eersel.

-  Donderdag 21 oktober van 19.30 tot 
22.00 uur: concert ‘Soundtrack of a Plas-
tic Age’ in Bibliotheek Valkenswaard.

Bibliotheek De Kempen organiseert rond-
om dit project nog meer activiteiten, zo-
als de workshop ‘Red de oceaan met 
algoritmes’ voor kinderen en diverse 
lezingen rondom het thema duurzaamheid. 
Dit alles is terug te lezen in de agenda op 
www.bibliotheekdekempen.nl. 

www.beatplasticwaste.com

BEAT Plastic Waste afvalproject 
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START
TICKETVERKOOP
1 OKTOBER 19.00u

REGIO - Hoe geniet jij van schón water? 
Met deze opdracht van Waterschap De 
Dommel gingen Brabanders op pad om 
het mooiste beeld te vangen. Tijdens 
de zomervakantie hebben fotografen, 
van jong tot oud, prachtige foto’s inge-
stuurd. De drie foto’s met de meeste li-
kes op Facebook vielen in de prijzen. De 
hoofdprijs - een vaartocht over de Dom-
mel voor acht personen én een canvas-
doek van de winnende foto - ging naar 
Gijs Verbeek met zijn beeld van de Dom-
mel in Boxtel.

Uitvliegende ganzen, artistiek gras en 
de zonsopkomst
Planten, dieren, vaarders, suppers, vissers 
en prachtige beken: zo divers waren de in-
zendingen van de fotowedstrijd. Dat is ook 
te zien aan de drie winnende foto’s, waarbij 
vaartochten over de Dommel gewonnen zijn. 
Gijs Verbeek won met een zonsopkomst bij 
de Dommel, Peter van Gerwen met een ar-
tistieke foto van grassprieten in het water en 
Jos van Gool met uitvliegende ganzen.  

Hoofdprijswinnaar Gijs over zijn foto: “Als 
ik vanuit Boxtel naar mijn school in Sint- 
Michielsgestel fi ets, dan zie ik soms hele 
mooie natuur. Op deze ochtend zag ik de 
Dommel schitteren, dus nam ik meteen een 
foto.” Het succes van de foto op Facebook 
was onmiskenbaar: de zonsopkomst kreeg 
de meeste likes op het sociale platform. “Ik 
had het natuurlijk wel gehoopt, maar deze 
foto was gemaakt met een oude telefoon, 
dus ik wist niet of ik zou winnen. Ik ben su-
per blij dat ik mijn eigen foto nu op mijn 
kamer kan hangen”, aldus Gijs.

Peter van Gerwen uit Oirschot wint de 
tweede prijs met zijn foto van de Groote 
Beerze in Spoordonk. De hobbyfotograaf 
was aan het wandelen toen hij de foto 
schoot: “In de tijd van de overstromingen 
in Limburg stond het water hier ook hoog. 
Toen ik bij de Spoordonkse Watermolen 
liep, zag ik een stuk wat normaal niet on-
der water staat. De grassprieten werden 
weerspiegeld, waardoor ik zag hoe helder 
en schón het water was: daar moest ik een 

foto van nemen.” Ondanks dat Van Ger-
wen geen Facebook heeft, won hij toch de 
tweede prijs.

De derde prijs werd in de wacht gesleept 
door Jos van Gool uit Bladel. Jos is een 
gepensioneerd natuurliefhebber die vaak 
foto’s neemt tijdens zijn wandelingen of fi et-
stochten. De winnende foto was een toeval-
streff er: “Vaak gebeurt er iets spontaans in 
de natuur, wat mooie beelden oplevert. In 
dit geval had ik het geluk dat de ganzen ver-
trokken terwijl ik langs de Groote Beerze bij 
Hapert liep. Snel legde ik het moment vast.” 
Met de vaartocht is Van Gool ook blij: “Ik 

geniet het meest van schón water doordat 
er bij schoon water veel prachtige planten 
en dieren te vinden zijn”.

Het belang van schoon water
Water voelt als iets vanzelfsprekends, maar 
dat is het niet. Het water wat wij hebben ge-
bruikt, kunnen we niet zomaar teruggeven 
aan de natuur. Daarom zuivert Waterschap 
De Dommel het gebruikte water van inwo-
ners in Midden-Brabant. Op één van onze 
acht rioolwaterzuiveringen wordt dit water 
gezuiverd, voor het weer terugstroomt in 
onze beken en sloten. Zo heeft de natuur 
schoon water én kunnen wij ervan genieten.

Gijs Verbeek winnaar fotowedstrijd ‘Genieten van schón water’
Tweede prijs: Peter van Gerwen en derde prijs: Jos van Gool

De winnende foto van Gijs Verbeek

Foto: Peter van Gerwen Foto: Jos van Gool

IN DE KEMPEN
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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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.

Meeltjes

Bobike fietsstoeltje met scherm, i.z.g.st.
€ 20,-. Tel. 06-83263789.

Logeer/campingbedje, nieuw in verpakking, 
met matrasje, € 25,-. Tel. 06-83263789.

Aanhanger, tandemas, geremd, opknapper. 
T.e.a.b. 4 autobanden, 185-55-15, goed profiel, 
6 mm. € 20,- per stuk. Tel. 06-45558565.

Snijmais uit de kuiloogst 2020. 
Tel. 06-53364947.

Houten schommelstoel en houten stoel 
met rotanzitting, € 40,- en € 30,-. 
Tel. 06-29014825.

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.

2 Brooks zadels, nieuw, à € 45,-. Set trappers 
€ 5,-. Xtreme fiets montagestandaard € 25,-. 
Bagagedragers voor achter (reistassen) 
€ 20,-. Bagagedrager achter € 20,-. 
Ruime 2-pers. tent incl. veel haringen € 25,-. 
2 kampeerkrukjes à € 3,-. 1 kampeerstoeltje 
€ 4,-. Tel. 0497-384961.

Plissè hordeur voor buitendeur, € 75,-. 
Teakhouten ligbed voor buiten, groen kussen, 
€ 100,-. Dweilwringer emmer, Leifheit, € 5,-. 
Tel. 0497-516230.

Aanhanger, 110x200x35, met neuswiel, 
nieuwe banden. Tel. 06-46045819.

Tractor Deutz D25 oldtimer, diesel, 1961, 
i.z.g.st. € 2500,-. Tel. 06-27462341.

11 hooibalen, 90x90x100, in seal (geen 
kuilvoer) en 38 kleine hooibalen. 
Tel. 06-53355802.

Siergrassen (Lampenpoetsersgras), ca. 70 cm 
hoog. Tel. 384320 of 06-28300102.

Fietsendrager voor 2 fietsen, weinig gebruikt. 
€ 25,-. Tel. 06-46347552.

TomTom internationaal, € 29,-.
Tel. 06-46347552.

Rijbewijskeuringen voor 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Eersel. 
Tel. 06-33878506.

Nilfisk origineel nieuw mondstuk voor harde 
vloeren of parket. € 7,50. Tel. 06-20138409.

Paardrij-wedstrijdjasje, maat 42, zwart 
polyester met fluwelen kraag en rode voering + 
plastron. Merk: Global. Weinig gedragen. 
€ 10,-. Tel. 06-20138409.

Complete set 18 inch winterbanden + velgen 
en standaard op wielen, velgen MSW, banden 
Kumho Asymmetric 235/60R 18 107H. Weinig 
gebruikt, profiel als nieuw. B.v. voor Volvo 
XC60. € 500,-. Tel. 06-20138409.

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

3 olievaten, 200 liter, voor decoratie, i.z.g.st. 
€ 35,- per stuk. Tel. 06-22441533.

Set winterbanden incl. velgen, voor b.v. Toyota 
Corolla Verso, banden i.nw.st. Tel. 643551.

Gietijzeren allesbrander, i.g.st. Afm. 63x38x55 
cm. € 175,-. Tel. 0497-643551.

Pionierschop, nieuw in doos. € 10,-.
Tel. 0497-643551.

www.limousineservicebrabant.nl
* * *  * * * * * * *  ook voor taxi  * * *  * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden 
met een limousine.

Reese buggy, z.g.a.n. Met voorzwenkwieltjes en 
nieuwe regenhoes. € 65,-. Tel. 06- 25493806.

Lichtbalk voor evt. aanhanger of caravan, 
compleet met 13-polige stekker, als nieuw,
€ 20,-. Tel. 06-20664584.

Diverse elektrische gereedschap, zoals 
o.a. tafelzaag, machine-kolomboor, 
figuurzaagmachine, slijpmachine, compressor 
en ook handgereedschap. Tel. 06-23270651.

Elektrische rolstoelduwmotor, nieuwe batterij, 
merk: Click & GO, € 350,-. Tel. 06-44546275.

Wasdroger, Miele Mistral Plus A, i.g.st. 
Zonder afvoerslang. € 75,-. Tel. 06-19870285.

2e hands elektrische fietsen 
met volledige garantie
Used E-Bikes, Markt 17, 5531 BA Bladel.
info@usedebikes.nl / www.usedebikes.nl
Tel. 0497-229050.

Dressuurzadel, hulseboss, compleet met 
singel, middium boom, 18 1/2 ins, roestvrij 
stalen steigbeuggels met riemen.
Tel. 0497-845579.

2- en 3-zits bankstel met elektrisch 
bedienbare voetsteun. € 50,-. 
Tel. 0497-384814 / 06-30979600.

4 winterbanden met stalen velg, 2 banden 5,5 
mm en 2 met 8 mm profiel. Velgmaat 15X6JJ, 
bandenmaat 185/60R15. € 165,00.
Tel. 06-80145313.

Frigor diepvrieskist, 200 liter, label A+, € 50,-.
Tel. 06-38902394.

GEZOCHT: Iemand die wekelijks tegen 
vergoeding wil helpen om de kleedlokalen 
schoon te maken bij vv Hapert. Heb jij 
donderdagochtend 3 uur tijd om ons te 
helpen? Mail naar secretariaat@vvhapert.nl 

GEZOCHT: Deskundig iemand die Lineage 
kan installeren. Tel. 06-49507923.

GEZOCHT: Betaalbaar, liefst vrijstaand 
huurhuisje. Rustig/natuurrijk gelegen voor 
rustige 37-jarige man en 2 goed opgevoede 
honden. Tel. 06-54605600.

GEZOCHT: Karakteristiek, vooroorlogs huis 
in de Kempen waarin je voelt dat er geleefd 
is. Er is budget om oude elementen (weer) tot 
hun recht te laten komen. Kent u iemand die 
op termijn verhuisplannen heeft waardoor een 
dergelijk huis vrijkomt? Laat het ons alstublieft 
weten! Tel. 06-13570620.

GEZOCHT: Poetshulp, 6-8 uur per week, 
€ 18,50 p.u. Tel. 0497-383667 / 06-48144191.

GEVONDEN: Fietssleutel op zaterdag 
4 september bij de vijver aan de Rijt in Reusel. 
Tel. 06-30166231.

GEVONDEN: Gouden armband bij Uniek 
Mode in Lindestraat, Reusel. Tel. 06-50977654

GEVONDEN: Sleutel met afstandsbediening 
ISEO op Franse Hoef in Bladel op 
11 september. Tel. 013-5091730.

GEVONDEN: Sleutelbos met 3 sleutels op 
fietspad tussen Casteren en Middelbeers. 
Tel. 0497-386363.

GEVONDEN: Portemonnee op vrijdag 24 
september in de Wilhelminalaan, Reusel.
Tel. 0497-642950.

GEVONDEN: Plat knuffeldoekje in vorm 
van konijntje met daaraan speentje, op de 
Loonseweg tussen Hapert en Hoogeloon.
Tel. 06-18969627.

VERLOREN: Hoortoestel in plastic zakje in de 
Sniederslaan, Bladel. Tel. 0497-681572.

VERLOREN: Accu van E-bike, waarschijnlijk 
verloren tussen Bladel en Reusel. Deze is van 
de fietsendrager gevallen. Tel. 06-10911025.

GRATIS AF TE HALEN: Terrasklinkers, 
cirkelvorm, diam. 3,5 m. Tel. 06-27252945.

GRATIS AF TE HALEN: Polyester opblaasbare 
boot, geen lekkages, zonder paddles.
Tel. 06-49507923.

GRATIS AF TE HALEN: Hoekbank, i.g.st. 
afm. 2.6x1.6 m. Tel. 06-80140927.

GRATIS AF TE HALEN: ± 60 grindtegels, 
40x60, afhalen in Bladel. Tel. 06-47311377.

GRATIS AF TE HALEN: Betonnen tuintegels, 
afm. 40x40x7 en 20x40x7 cm, totaal ca. 7 m2. 
Tel. 06-25361966.

Gevraagd tweedehands fietsen 
en opknapfietsen
Tegen redelijke prijs. 
Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, elektr. 
fiets, flipperkast, buitenboordmotor, scooter 
etc. Tel. 06-46331823.

Oud ijzer gevraagd
Koper, lood, RVS e.d. Zonnebank, wasmachine, 
accu, bijna alles met stekker. Geen vries/
koel en dikke tv’s.Info: 06-33373793 
Oudijzerophalen.jouwweb.nl

GEVRAAGD: Hitkrant en Popfoto uit jaren ‘70 
t/m ‘85, wel graag compleet. 
Tel. 06-43717251.

GEVRAAGD: (G)ouden munten en oude 
bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

GEVRAAGD: Verzekeringsplaatjes van 
scootmobiel (oude bromfietsverzekerings-
plaatjes) van 2019 en 2020. Tel. 0497-387001.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
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 huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 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 adres-
gegevens 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 aangeleverd, 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 € 9,- (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 € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in 
bepaalde situaties af te wijken van boven-
staande richtlijnen en bepaalde advertenties 
niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

GEZOCHT

GEVONDEN

GEVRAAGD

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt 
wekelijks gratis verspreid in de 
gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen 
Vessem en Duizel.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is 
maandag 12.00 uur. Voor teksten/artikelen en beeld-
materiaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in over-
leg. De aanleverspecifi caties 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 berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties 
die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient 
vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, 
illustraties en grafi sch materiaal, zijn in eigendom of 
licentie bij PC55 en worden beschermd door auteurs-
recht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigen-
domsrecht. 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 
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl

PC55 is aangesloten bij

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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Complete eetkamers

5 jaar garantie

Complete woninginrichting Complete eetkamers

Corona update: Kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl                                                   Airco in de winkel

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

Vacature Verkoopadviseur
https://www.lineo.nl/vacatures.html

DINEREN IN STIJL

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS

Corona update: Kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.lineo.nl                                                 Airco in de winkel

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

Vacature Verkoopadviseur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

Vacature Verkoopadviseur   
https://www.profita.nl/vacatures.html

Corona update: Kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl                                                   Airco in de winkel

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies
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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

Petrusklepel
Op 18 september heeft een kennis van mij 
zijn eeuwige geloften gedaan als Domini-
caan. Eerst bestuurskunde gestudeerd en 
daarna meteen doorgegaan als ‘novice’ bij 
de zogenaamde Orde der Predikheren. In 
het Latijn is dat Ordo Praedicatorum, van-
daar dat er achter hun naam O.P. staat. De 
Dominicanen zijn gesticht door Sint Domi-
nicus in de 13e eeuw. Zijn achternaam was 
Guzman, zoals ook een bekende voetbal-
ler heet. Dominicus kreeg van de paus de 
opdracht om de ‘katharen’ te overwinnen. 
Die geloofden dat de wereld in en in slecht 
was. Alleen een spiritueel leven kon je nog 
redding brengen (‘katharos’ betekent: rein). 
Trouwen had geen zin volgens die stroming. 
Dominicus bracht juist hoop en vreugde 
door zijn preken. En door zijn eenvoudige 
manier van leven. Eigenlijk is dat allemaal 
heel actueel... O ja, Dominicus was ook een 
stimulator van het Rozenkransgebed. De 
kracht daarvan laten we in oktober (Rozen-
kransmaand) extra tot ons doordringen. 

Pastoor Schilder  

Vooravond
Zaterdag 2 oktober
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

27e Zondag door het Jaar
Zondag 3 oktober
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 4 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 5 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Overleden familie Van Lierop-Castelijns 
  en grootvader

Woensdag 6 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 7 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans 
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Eucharistieviering

Vrijdag 8 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans 
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 9 oktober
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsviering

28e Zondag door het Jaar
Zondag 10 oktober
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 9 en 10 oktober)

Bladel zaterdag:
- Lies Tenbult-Groenen
- Coen en Door van Lierop-Verdonschot 
  en overleden kinderen
- Tinus van den Borne (jrgt)

Bladel zondag:
- Frans Maandonks 
  en overleden familieleden
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en overleden 
  kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje en 
  Doortje (nms. Annelies, Yvonne en Karin)
- Piet Veron
- Petrus Mariën en 
  Jana Mariën-Timmermans 
  (nms. Dora Schellekens)
- Piet en Nellie van Vugt-Karremans
- Echtgenoot, vader en 
  opa Eduard Kleihorst

Casteren:
- Voor de zieken in onze parochie

Hapert:
- Familie Sterke-van Wetten
- An Spooren (f)
- Riet Luijten-Sleddens

Hoogeloon:
- Overleden ouders Lemmens-van Ham 
  en Wout

Netersel:
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  Vanaf 1 oktober bidden we de rozenkrans 

op weekdagen i.p.v. het morgengebed in 
Bladel. In de weekenden, voor of na de 
Mis, een tientje van de rozenkrans in alle 
dorpen.

-  De communiedata voor 2022 zijn bekend. 
Voor Casteren en Hoogeloon op zondag 
15 mei en voor Hapert en Bladel op zon-
dag 22 mei. De informatieavond voor 
ouders is op donderdag 21 oktober om 
19.00 uur in Bladel. Kinderen uit Netersel 
mogen kiezen in welke kerk ze hun Eerste 
Communie doen.

-  Vanwege de versoepelingen inzake de 
pandemie is de 1,5 meter niet meer ver-
eist in de kerk, behalve voor koren. En 
u wordt verzocht met gedesinfecteerde 
handen deel te nemen aan de liturgie. 
Wat communie uitreiken betreft, bestaat 
er nog een restrictie. Dat betekent dat we 
voorlopig doorgaan met de aangepaste 
wijze van communie uitreiken, behalve op 
weekdagen in kleine groepen.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

27e Zondag door het Jaar
Zondag 3 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Ans Goudsmits
- Jan Jansen
- Walter van Helvoirt
- Mien van de Sterren-Verhagen
- Piet Lavrijsen en Jo Lavrijsen-van Dooren 
  en zoon Kees
- Hein van der Hamsfoort

28e Zondag door het Jaar
Zondag 10 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Voor de zieken in onze parochie

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. 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.)

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)

Zondag 3 oktober: 10.00 uur. Ds. H. Hessels uit Veldhoven
Zondag 10 oktober: 10.00 uur. Livestream in De Dissel, 
                                                 ds. M.G. de Vries vanuit Bergeijk
Zondag 17 oktober: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM 
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal)

Kerkdiensten in Protestantse Kerk, Markt 38, Eersel (zie ook www.pkn-eersel.nl)

Zondag 3 oktober: 10.00 uur. Ds. G.P. van Dam uit Eindhoven
Zondag 10 oktober: 10.00 uur. Dienst in Bergeijk; ds. M.G. de Vries
Zondag 17 oktober: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

www.pc55.nl 
goed om te weten

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule A

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
   09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule A
   10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant)
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule B
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: ontmoetingsavond biljarten/kaarten/praatje maken   

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
                      09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule B
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t kwetternest (d’n Overkant)
  09.30 uur-10.30 uur: computer inloopspreekuur Bibliotheek 
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule C
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                      09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule C
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

Bij bezoek aan de Steunpunt de Kloostertuin graag uw handen ontsmetten. 
Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

4 OKTOBER

T/M

VRIJDAG 

8 OKTOBER

BLADEL - Op zondag 26 september 
heeft de heer Louis Teurlings (Ludevicus 
Adrianus) een pauselijke onderschei-
ding ontvangen voor zijn inzet in de 
Petrus- en Paulusparochie in Bladel. De 
onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Poniti-
fi ce’ (voor de kerk en voor de paus) be-
staat uit een gouden kruis met geelwit 
lint, een draagspeld en een oorkonde uit 
Rome in het Latijn, vergezeld van een 
persoonlijke brief van de bisschop. 

De onderscheiding was een echte verras-
sing voor Louis. Zijn echtgenote Annie en 

de kinderen hadden het goed geheim kun-
nen houden. Pastoor Schilder lichtte toe 
waarom Louis de onderscheiding ten volle 
verdiend had. Samengevat gaat het om 
diens grote inzet voor het kerkgebouw, de 
oude toren, het kerkhof en de Mariakapel 
aan de Molenweg. Vanaf 2006 was Lou-
is bestuurslid (penningmeester). Daarna 
bleef hij beheerder en administrateur voor 
de collectes. Mensen die in de kerk moe-
ten zijn, of dat nu voor het kerstconcert is 
of voor een geluidstest voor een uitvaart, 
kunnen rekenen op de attente medewer-
king van Louis.  

Ook bij het dekenaat of het bisdom verte-
genwoordigde Louis als het nodig was de 
parochie. Hij was tevens van betekenis bij 
het fusieproces tussen de vijf kerken in de 
gemeente Bladel. Als oud-vertegenwoor-
diger kon hij goed met mensen praten en 
bijdragen aan de positieve sfeer. De lang-
ste tijd heeft Louis samengewerkt met pas-
toor Bertens, die nooit vergeefs een beroep 
op hem deed. Dat geldt ook voor pastoor 
Schilder, die Louis nogal eens inschakelt 
als chauff eur voor priesters en die de ge-
huldigde als compliment gaf: ‘Een gouden 
vrijwilliger met een diep geloof’.            

Aan het einde van de huldiging richtte 
Louis ook zelf het woord tot de aanwezigen 
om zijn grote dank uit te spreken. En de 
hoop dat hij nog lang met de andere vrij-
willigers mocht samenwerken. Want dat is 
wat hij graag doet. Aansluitend was er een 
gezellig samenzijn in de tuin van de pasto-
rie, met parochianen en familieleden.

Pauselijke onderscheiding 
voor Louis Teurlings

Foto: Jan Clemens

EERSEL - In de prachtige museumtuin 
van het Kempenmuseum, Kapelweg 2 
in Eersel, wordt op zondag 3 oktober, 
van 11.00 tot 17.00 uur, de Herfstnatuur-
markt georganiseerd. Er zullen tal van 
kraamhouders hun waren aanbieden 
aan de bezoekers. Ook  de vrijwilligers 
van IVN Bergeijk-Eersel zullen hier met 
een kraam aanwezig zijn. 

Kom ons bezoeken, het wordt een heerlij-
ke dag. Voor de entreeprijs hoeft u het niet 
te laten. U betaalt slechts € 3,00. Kinde-
ren van 12 jaar of jonger mogen gratis naar 
binnen. Mis het niet, want er zijn heerlijke 
hapjes en drankjes te koop en de museum-
bakkers staan klaar om heerlijke broodjes 
te bakken. Het museum neemt uiteraard de 
geldende coronaregels in acht.

IVN Bergeijk-Eersel met kraam op Herfstnatuurmarkt
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