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Door Renate Pijnenburg

LAGE MIERDE - Het vergt geduld maar 
dat weerhoudt een enthousiaste groep 
mensen uit Lage Mierde er niet van een 
Voedselbos te gaan opzetten. In het na-
jaar zal de grond bewerkt gaan worden 
en kunnen begin 2022 de eerste bomen 
en struiken geplant worden. Daarna 
duurt het járen voor er geoogst gaat 
worden maar het is waard om daarop 
te wachten. Frans van Berkel en Marie-
Claire Maillé vertellen er graag over.

Plan
Het idee leeft al een fl inke tijd in Lage Mier-
de om een Voedselbos gaan beginnen. 

Marie-Claire: “Eigenlijk heeft het Water-
schap het idee in de groep gegooid bij 
de Dorpsraad van Lage Mierde. Het Wa-
terschap begon met de herindeling van 
het natuurgebied rondom de stroompjes 
De Reusel en De  Raamsloop. Onderde-
len van hun werk waren de waterberging 
en natuurbehoud. Een Voedselbos paste 
precies in die plannen maar zelf gaat 
het Waterschap dat niet ontwikkelen. De 
Dorpsraad heeft het plan omarmt en via 
het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant zijn 
we aan een stuk grond gekomen van bijna 
twee hectaren. Zij zagen de meeste poten-
tie in ons project en daarom werd het ons 
gegund. Daar zijn we natuurlijk heel erg 
trots op.”

Samenwerken
Synchroon aan het plan van de Dorps-
raad, liepen biologische boeren Frank 
en Yvonne Linschoten van biologische 
melkveehouderij De Doortjeshoeve, ook 
met plannen rond om een Voedselbos te 
gaan ontwikkelen. Frans: “We raakten met 
elkaar in gesprek en waren het snel eens 
dat we niet elkaars concurrenten zouden 
gaan worden maar beter de samenwerking 
op kunnen zoeken. Op die manier zijn ze 
partner geworden, net zoals Martijn Balle-
mans dat is geworden; hij heeft meerdere 
Voedselbossen opgezet en weet álles van 
permacultuur. 
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Het Voedselbos zal redelijk makkelijk toegankelijk zijn. Wanneer er straks te oogsten is, zal dat gereguleerd worden middels een vorm 
van een oogstabonnement dat nog uitgewerkt gaat worden.
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LAGE MIERDE - Op dinsdag 21 sep-
tember was het dan eindelijk weer zo-
ver, Gilde St. Ambrosius uit Lage Mierde 
ging, een jaar later dan gepland, koning-
schieten op hun jaarlijkse teerdag. Er 
waren 10 schutters die om de titel gin-
gen strijden, waaronder 3 dames. 

Om 13.15 uur werd het eerste schot gelost 
door de burgemeester van Reusel-De Mier-
den, Annemieke van de Ven, en ontstond 
er een hevige strijd om de titel. De toenma-

lige koning, Michael van der Heijden, zag 
zijn titel al snel uit het zicht verdwijnen. Zijn 
vrouw Marloes, die pas sinds 1,5 jaar mee-
loopt en slechts 3 weken eerder volwaardig 
lid is geworden, ging er vol voor en bleek 
tegen alle spanningen het meest bestand. 
Zodoende is Marloes van der Heijden (38), 
de vrouw van de toenmalige koning, de 
nieuwe titelhouder van gilde St. Ambrosi-
us en tevens de 2e vrouwelijke koning van 
het gilde. Over 3 jaar mag zij haar titel weer 
verdedigen.

Marloes van der Heijden, nieuwe 
vrouwelijke koning gilde St. Ambrosius

EERSEL - Toen oud-leerling Amy Fren-
ken, een ‘Hero’, voor het verzorgen van 
reanimatielessen in het voortgezet on-
derwijs het Rythovius College in Eersel 
benaderde, hoefde de schoolleiding niet 
lang na te denken. De kans dat iemand 
een hartstilstand overleeft, stijgt immers 
fl ink als omstanders starten met reani-
meren. 

Amy is één van de reanimatie-instructeurs 
bij Heroes Keep The Heart Beat Going, een 

project waarbij verpleegkundigen (in oplei-
ding) en sportdocenten (in opleiding) op-
geleid worden tot reanimatie-instructeur en 
vervolgens lessen geven in het voortgezet 
onderwijs.

De reanimatielessen vinden plaats tijdens 
de lessen lo (lichamelijke opvoeding) in de 
gymzaal. In een tijdsbestek van vier weken 
kregen alle leerlingen de reanimatieles aan-
geboden. In deze periode werden tevens 
trainingen voor ouders en voor medewer-
kers aangeboden. Vrijdag 1 oktober deed 
ook de burgemeester van Eersel, de heer 
Wim Wouters, samen met waarnemend 
rector, de heer Toine Hogendorp, mee aan 
een reanimatieles. Er wordt bekeken of 
de reanimatietraining jaarlijks kan worden 
aangeboden.

Leerlingen en burgemeester krijgen 
reanimatieles op het Rythovius College

Burgemeester Wim Wouters (l) en waarnemend rector Toine Hogendorp (r)

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 de lezers de gelegenheid zich 
voor te bereiden en het evenement te bezoeken. 
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Daarnaast zijn nog een aantal mensen inge-
stapt die gewoon vanuit persoonlijke inte-
resse mee wilden doen. We hebben nu een 
mooie club en we kunnen van start.”

Biodiversiteit
Het Voedselbos is precies wat het woord 
zegt dat het is. Marie-Claire: “Er komen uit-
eindelijk wel negen lagen om in te oogsten. 
Denk aan bomen, vooral fruit en noten, maar 
ook bessenstruiken, klimmers maar ook aan 
kruiden en paddenstoelen op of onder de 
grond. De groei hoeven we niet te reguleren, 
dat doet de natuur lekker zelf; we hoeven al-
leen te oogsten en ervoor te zorgen dat bo-
men die we niet willen, verwijderd worden. 
De verwachting is dat als we helemaal niets 
doen, er over vijf jaar een mooi eikenbos is 
en dat is zeker niet het doel. We willen juist 
eetbare vruchten plukken van het bos. De 
opbrengst delen we met de dieren want we 
willen de biodiversiteit stimuleren.” 

School
Naast het bos komt een grote moestuin. 
Frans: “Dat is juist meer arbeidsintensief 
want de bedden moeten onkruidvrij gehou-
den worden, de grond moet worden bemest 
en de oogst geplukt. Deze moestuin doen 
we in samenwerking met de basisschool 
van Lage Mierde die heel veel interesse in 
het project hebben. Buitenonderwijs spreekt 
hen aan en de verbinding van schoolkinde-

ren met vrijwilligers is prachtig. Jong leert 
van oud, trekt er samen op uit de natuur in 
en kennis wordt overgedragen. We zijn nog 
bezig om een lesprogramma te ontwikkelen 
voor zowel de onder- als de bovenbouw.”

Oogsten
Het Voedselbos zal redelijk makkelijk toe-
gankelijk zijn. “We willen geen vesting om 
het bos bouwen maar het is ook weer niet 
zo dat het voor grootschalige recreatie be-
doeld is. De ondergrond moet namelijk wel 
kans krijgen om te ontwikkelen en dat lukt 
niet als er constant mensen overheen lo-
pen.” Wanneer er straks te oogsten is, zal 
dat gereguleerd worden. Er komt een vorm 
van oogstabonnement maar hoe we dat 
precies gaan invullen, is nu nog niet dui-
delijk. Een deel van de oogst wordt straks 
verkocht door de biologische boer die part-
ner is. Het is nu  nog niet aan de orde want 
de eerste oogsten verwachten we pas over 
jaren. Om die reden is het best lastig om 
geld te vragen aan de inwoners want die 
moeten investeren in de toekomst. Geluk-
kig zijn er veel mensen die de meerwaarde 
van dit bos zien.”

Crowdfunding 
Om voldoende middelen te hebben om te 
kunnen starten, is een crowdfunding ge-
start. Marie-Claire: “Het door deze actie 
opgehaalde geld wordt door een bepaald 
fonds van de Provincie verdubbeld, dus is 
het zaak zoveel mogelijk op te halen. We 
willen graag zoveel mogelijk mensen laten 
weten waar we mee bezig zijn en dus is er 
een wandeling geweest naar het gebied. 
De reacties waren positief en ik denk dat 
we méér mensen enthousiast hebben we-
ten te maken. We gaan op korte termijn 
deze wandeling herhalen. Op 6 oktober 
was er een infoavond in de Ster en ook 
daar was de opkomst hoopgevend. We 
kunnen concluderen dat de belangstelling 
begint te groeien. Op 16 oktober zijn er nog 
yogasessies waarvan de opbrengst naar 
Het Voedselbos gaat.

Meer info, meedoen als vrijwilliger of weten 
hoe je het Voedselbos in Lage Mierde kunt 
steunen: 

www.voedselboslagemierde.com

LOKAALVOEDSELBOS
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van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 
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24/7  Directe hulp

0497 - 44 44 44

Groenstraat 7-9  -  Hoogeloon

Kom kijken in De Afscheidshoeve
Tijd, ruimte en aandacht voor een warm afscheid

Zondag 17 oktober om 10.30 uur

REUSEL - Stichting Wereld Wijd uit 
Reusel houdt zaterdag 16 en zondag 
17 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur, 
weer opendeurdagen met een hobby-, 
speelgoed- en rommelmarkt. Deze vindt 
plaats in de blokhut van Jong Neder-
land, Hulselsedijk 32 in Reusel. 

Tijdens de open dagen zijn producten te 
koop die door onze leden van de stichting 
zijn gemaakt, zoals vogelhuisjes, houten 

speelgoed, zelfgebreide sokken, truien en 
nieuw gemaakte schorten, kaarten enz. 
Tevens is er ook een enveloppenstand. U 
kunt genieten van koffi  e, thee en fris met 
een lekkere, warme wafel.  

Stichting Wereld Wijd zet zich in voor hulp 
aan de Derde Wereld. Dit keer is de op-
brengst van de opendeurdagen voor het 
project van pater Piet Wouters in Brazilië. 
De toegang is gratis.

Opendeurdagen 
Stichting Wereld Wijd

BERGEIJK - Al zijn ze er het hele jaar, 
toch geldt oktober als dé tijd waar-
in heel veel paddenstoelen te vinden 
zijn. Op zondag 17 oktober nemen na-
tuurgidsen van IVN Bergeijk-Eersel u 
graag mee de natuur in om u in te wij-
den in de geheimen van zwammen en 
schimmels.

De vliegenzwam (rood met witte stippen) 
is een paddenstoel die je al van veraf ziet 
staan, maar andere soorten ontdek je 
eerder op de geur. Verder zijn er hele kleine 
zwammetjes, zo groot als een knopspeld, 
en hele grote van het formaat voetbal. 
Vertrek op 17 oktober is om 13.30 uur van-
af parkeerplaats rechts van De Vrolijcke 
Bosmuis (niet op hun parkeerplaats), 
Witrijt 20 in Bergeijk. Deelname is gratis. 

Aanmelden is niet nodig, maar kom op tijd. 
Voor info: Wil van Herk, tel. 0497-516402 of 
mail naar info.ivnbe@gmail.com. Kijk ook 
eens op onze website:

www.ivn.nl/bergeijk-eersel

Speuren naar 
zwammen en schimmels
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Wij overwegen om op vakantie te gaan 
naar Llanfairpwllgwyngyllgogerychwy-
rndrobwllllantysiliogogogoch. Het is 
een stadje in Wales dat de twijfelachtige 
eer heeft de langste plaatsnaam van de 
wereld te bezitten. De mensen daar en 
uit de directe omgeving zullen er waar-
schijnlijk weinig problemen hebben met 
de uitspraak, alles went. Wij staan er ook 
niet bij stil dat Hapert eigenlijk een rare 
naam is voor een dorp? Natuurlijk, het is 
een verbastering van een oudere naam, 
maar toch spreken we het uit zonder 
enige bijbedoeling. Hoogstens kan het 
eens gebruikt worden als er in het dorp 
wat mis is gegaan en iemand wil daar in 
zijn ogen iets origineels mee doen. 

Er is zelfs een website met rare plaatsna-
men die een top Nederlandse tien heeft 
gemaakt. Op één staat Nummer Een, 
een buurtschap in de gemeente  Sluis in 
Zeeuws-Vlaanderen. Een goede tweede 
is Rectum in Overijssel, gevolgd door 
Hongerige Wolf in Groningen. Nummer 
Een staat op één maar nee, Acht staat 
niet op acht; sterker nog, die staat he-
lemaal niet in de Top Tien. Dat uit de 
kluiten gewassen dorp in Eindhoven 
moet bijvoorbeeld Pikveld, Roggel, Fon-
teinsnol en Trutjeshoek voor laten gaan. 

Als je dan Nederlandse plaatsnamen ziet 
als Gaarkeuken, Doodstil, Witte Paar-
den, Tranendal, Klef en Koegras, dan is 
Hapert maar een heel normale naam. Die 
plaatsen liggen zodanig verspreid over 
Nederland dat er niet of nauwelijks carna-
val wordt gevierd. Hoe zouden die plaat-

sen zich met carnaval willen noemen? 
Als ik in Poepershoek zou wonen volsta 
ik er mee om op een enveloppe alleen 
de postcode  te vermelden als afzender. 

In het buitenland is het niet anders. In 
Frankrijk wonen mensen in Condom, in 
Zwitserland in Kloten en in Oostenrijk 
in Fucking. En wat dacht u van Reet en 
Kontich in België? 

Zo zijn er veel namen op de wereld waar 
je vraagtekens bij kunt zetten bij het voor 
eeuwig toekennen ervan. Een mooi voor-
beeld is het sportpark in de gemeente 
Geldrop dat De Bronzen Wei heet. Vol-
gens de overlevering is de naam in de 
negentiende eeuw ontstaan toen heel 
Nederland door het kadaster in kaart 
werd gebracht. De mensen die dit werk 
deden waren niet steeds op de hoogte 
van de plaatselijke benamingen van de 
in te tekenen percelen. Men ging dan 
informeren bij de plaatselijke bevolking. 
Dat gebeurde ook in Geldrop toen het 
perceel waar nu het sportpark is, in kaart 
werd gebracht. Het perceel was eigen-
dom van de Geldropse baron. De inte-
kenaar vroeg aan een voorbijganger of 
die wist welke naam het perceel had. Die 
zei in goed Geldrops: “Dè is d’n beron 
zunne wai.” Toen wist de landmeter ge-
noeg, tenminste, dat dacht hij. Hij ver-
stond namelijk dat de plaatselijke bena-
ming voor het perceel “De Bronzen Wei” 
was. Dat noteerde de man op de kaart 
en een nieuwe veldnaam was geboren. 
Zo zijn ongetwijfeld meer namen ont-
staan. 

Als je dit op een rijtje zet dan is Hapert 
nog zo gek niet. Het past gemakkelijk 
op een prentbriefkaart en op in te vullen  
formulieren. Dat kun je niet zeggen van 
Gasselterboerveenschemond. 

Dick Bos

Plaatsnamen

column

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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

EERSEL - De 
Park & Ride 
Duynenwater is 
op maandag 27 
september ge-
opend voor het 
personeel van 

ASML. Deze P&R is een van de maatre-
gelen om de drukte op de wegen rich-
ting ASML te verminderen, waaronder 
verkeer rondom Knegsel en Steensel 
richting Veldhoven. Bovendien draagt 
minder verkeer meteen bij aan de afna-
me Co2 in de lucht. De gemeente Eersel 
heeft een tijdelijke vergunning afgege-
ven voor vijf jaar (met de mogelijkheid 
tot verlenging).

De P&R ligt op het bestaande parkeerter-
rein van Landgoed Duynenwater langs de 
A67 ter hoogte van Eersel. Het personeel 
van ASML kan hier in totaal maximaal 
2.000 auto’s parkeren. De medewerkers 
hebben vervolgens de keus of ze de bus of 
e-bike nemen voor het laatste deel van hun 
woon-werktraject. De bus gaat over de A67 
naar ASML en weer terug. Fietsverkeer kan 
via de Moormanlaan fi etsen of via Knegsel. 
De P&R is verder voorzien van een afsluit-
bare fi etsenstalling, een servicepunt met 
toiletvoorziening, slagbomen en hekwerk. 
Er is toezicht aanwezig op het terrein.

ASML en gemeenten werken samen aan 
het duurzaam oplossen van verkeers-
problemen
Door de sterke groei werken er eind 2022 
naar verwachting 17.000 mensen op de 
ASML hoofdlocatie op bedrijventerrein De 
Run in Veldhoven. Dit zal druk geven op 
de parkeervoorzieningen van ASML, maar 
ook extra drukte op het wegennet rondom 
Veldhoven en Eindhoven.

In december 2018 tekenden de gemeenten 
Veldhoven, Eindhoven, de provincie, Rijks-
waterstaat en ASML een overeenkomst 
om ervoor te zorgen dat de verkeersdruk 
in de regio Eindhoven aangepakt zou wor-
den voor iedereen. De hele regio groeit 
en de verkeersproblemen kunnen alleen 

gezamenlijk opgelost worden. Alle betrok-
ken partijen investeerden in een zogehe-
ten ‘maatregelenpakket’. De nieuwe aan-
sluiting op de A67 en de verbreding van 
Kempenbaan West door gemeente Veld-
hoven zijn hier recente voorbeelden van. 
Het maatregelenpakket is dus nadrukkelijk 
bedoeld voor iedereen die in de regio ver-
blijft, niet alleen voor de medewerkers van 
ASML.

ASML heeft daarnaast voor de eigen mede-
werkers een programma ontwikkeld dat 
oplossingen zal bieden voor de parkeer-
problemen en de drukte rondom de ASML 
campus Veldhoven. ASML wil ook het 
woon-werkverkeer van de medewerkers 
verduurzamen. Parkeerterreinen op afstand 
van de ASML campus zijn hier onderdeel 
van, maar ook het stimuleren van andere 
vormen van vervoer. ASML wil eind 2025 
ongeveer een derde van het woon-werk-
verkeer van en naar de campus per fi ets 
laten verlopen.

Park & Ride Duynenwater geopend

HAPERT - Carol Iding namens De Kloos-
tertuin, Marjo Leijten en Lonneke Ko-
nings namens De Zorgboerderij Hapert 
en Eva Delissen als mantelzorgonder-
steuner van de gemeente Bladel willen 
een plek gaan creëren waar ontmoeten 
de basis vormt. Een plek voor alle man-
telzorgers die een binding hebben met 
Hapert. Zorgt u voor iemand in Hapert, 
kent u iemand die zorg ontvangt van de 
Zorgboerderij of woont u zelf in Hapert 
en bent u mantelzorger? 

Dan hopen we u te zien en spreken op zater-
dag 30 oktober, tussen 10.00 en 13.00 uur 
op de Zorgboerderij Hapert, Ganzestraat 27. 

Onze eerste activiteit is gericht op het in-
ventariseren van uw vragen en behoeften 
als mantelzorger. Naar aanleiding hiervan 
kunnen wij het vervolg van het Mantelzorg-
café meer vorm geven en laten aansluiten 
bij uw wensen. 

Er zijn veel verschillende soorten mantel-
zorgers. Werkende mantelzorgers, vaak 
dochters en zonen die fungeren als man-
telzorger, jonge mantelzorgers die zorgen 
voor een zieke ouder, broertje of zusje, 
mantelzorgers met een migratieachter-
grond, buren, vrienden en vrijwilligers die 
zich inzetten als mantelzorger met kleine of 
grote taken die ze doen voor iemand die ze 
kennen. Er zijn mantelzorgers van mensen 
met dementie, mantelzorgers van zorg in-
tensieve kinderen, mantelzorgers van men-
sen met psychische problematiek/versla-
ving, mantelzorgers van mensen met een 
verstandelijke beperking en mantelzorgers 
van mensen met NAH (niet aangeboren 
hersenletsel) of een ander ziektebeeld. 

Kortom, heel veel mensen vallen onder de 
noemer mantelzorger. Verbazingwekkend 
is dat een groot aantal van deze mensen 
niet beseft dat ze mantelzorger zijn, ‘men 
doet het gewoon’.

Via berichten in de PC55 houden we u op 
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wilt 
u graag al eerder ideeën met ons delen? 
Dan kunt u contact opnemen met Eva 
Delissen via e.delissen@bladel.nl of bel 
naar 06-15911968.

Mantelzorgcafé Hapert
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Ook een starter op de woningmarkt 
is bij Lamers & Van de Wijdeven in Hapert 
aan het juiste adres 
HAPERT – Op Prinsjesdag presenteerde 
het demissionaire kabinet-Rutte III 
haar nieuwe plannen voor 2022. De 
woningmarkt heeft nieuwe impulsen 
nodig. Oversluiten van uw bestaande 
hypotheek levert in 2021 soms nog 
extra voordeel op. Hypotheekadviseurs 
Martijn Maas en Jan van de Wijdeven 
van Lamers & Van de Wijdeven in Hapert 
gaan hier nader op in.

De NHG-grens stijgt in 2022 van 
€ 325.000,- naar € 355.000,-. Goed nieuws 
dus voor de starters op de woningmarkt. 
Voordeel van NHG (Nationale Hypotheek 
Garantie) is dat het risico voor de geld-
verstrekker beperkt is en de consument 
daarom de laagste rente krijgt. Daarnaast 
biedt NHG een vangnet indien je als koper 
onverhoopt in de problemen komt. Door 
arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, maar 
ook in geval van werkloosheid, overlijden 
of relatiebeëindiging. 

Starterslening 
en 

nieuwbouwprojecten

Martijn Maas, hypotheekadviseur bij 
Lamers & Van de Wijdeven in Hapert, licht 
toe: ‘Die verhoging naar € 355.000,- is 
natuurlijk mooi maar veel huizen in onze 
regio gaan momenteel voor fors hogere 
bedragen weg. De koopsom is leidend, 
dus als je komend jaar voor bijvoorbeeld 
€ 360.000,- een huis koopt kun je geen 
NHG krijgen, maar gelukkig nog wel steeds 
een historisch lage rente. Dat is dan weer 
het voordeel van deze tijd. Historisch hoge 
marktwaardes, maar ook historisch lage 
hypotheekrentes. 

Overigens hanteert de gemeente Bladel 
voor NHG-fi nancieringen gelukkig nog 
steeds een Starterslening. Als je bij de 
geldverstrekker bijvoorbeeld maximaal 
€ 275.000,- aan hypotheek kunt krijgen, 
kun je via de gemeente bij SVN (Stimu-
leringsfonds Volkshuisvesting Neder-
landse Gemeenten red.) onder bepaalde 
voorwaarden nog maximaal € 25.000,- 
bijlenen. Dat kan voor een starter soms 
nét het verschil maken om de aankoop 
van de gewenste woning tóch mogelijk te 
maken. 

Met dank aan onze twee hypotheekon-
dersteuners Karinda en Jolanda, die het 
administratieve traject van een hypotheek-
aanvraag voor hun rekening nemen, inclu-
sief de aanvraag voor de eventuele Starters-
lening. Daarnaast zien we dat er in onze 
omliggende dorpen steeds meer nieuw-
bouwplannen voor starters van de grond 
komen. Dat is natuurlijk ook een goede 
basis om de woningmarkt weer gezond te 
maken.’

Géén 
overdrachtsbelasting

Ook goed om te weten: Sinds 1 januari 
2021 betalen kopers van 18 tot 35 jaar 
eenmalig géén overdrachtsbelasting bij 
de aankoop van een woning tot en met 
€ 400.000,-. Voor een woning van 
€ 300.000,- is de besparing dus € 6.000,-.
Voor de aankoop van een huis mag je daar-
naast onder bepaalde voorwaarden waar-
schijnlijk ook in 2022 tot ca. € 105.000,- 
een schenking ontvangen van bijvoorbeeld 
je ouders of grootouders. Je moet dit geld 
dan gebruiken voor de aankoop of ver-
bouwing van de woning of afl ossing op je 
hypotheek.

Hypotheek 
oversluiten

Voor de hogere inkomens gaat de 
maximale hypotheekaftrek in 2022 om-
laag van 43% naar 40%. Voor deze doel-
groep kan het dus interessant zijn om hun 
huidige hypotheek nog dít jaar over te 
sluiten, zodat de boeterente tegen 43% 
kan worden afgetrokken in plaats van 
tegen 40%. Hypotheekadviseur Jan van de 
Wijdeven adviseert mensen met deze 
plannen niet al te lang meer te wachten: 
‘Onze geldverstrekkers hebben het 
traditioneel druk aan het einde van het jaar 
en een hypotheek afsluiten vergt sowieso 
maatwerk. Klanten kijken vaak een beetje 
sceptisch aan tegen het oversluiten van 
hun hypotheek vanwege de in hun ogen 
hoge boeterente. Als ik daar nader op inga, 
vallen de consequenties vaak reuze mee en 
levert het oversluiten juist heel veel voor-
deel op. Klanten met een maandlast van 

€ 1.000,- die na oversluiten de helft gaan 
betalen is echt geen uitzondering. Niets 
doen is ook een optie natuurlijk. Maar 
uiteindelijk betalen ze die boete dan tóch.’

Oude Provincialeweg 54A Hapert 
Telefoon 0497-684050

www.lamersenvandewijdeven.nl

Het hypotheekteam van Lamers & Van de Wijdeven: v.l.n.r Karinda Oosterbos, Martijn 
Maas, Jan van de Wijdeven, Jolanda van Baast en Erik Schippers. Hypotheekadviseur 
Gerard van Dijsseldonk ontbreekt op de foto. Fotografi e: Imca van de Weem.

In het kort:
•  Het Hapertse verzekerings- en hypotheekkantoor Lamers & Van de Wijdeven 

bestaat 25 jaar.
•  Dit jubileumjaar wil Lamers & Van de Wijdeven de lezers van PC55 graag een kijkje 

in de keuken gunnen door iedere maand een artikel met foto’s over hun kantoor te 
plaatsen.

•  Het volgende verhaal zal gaan over uw particuliere verzekeringspakket, waar moet 
u op letten en kan het wellicht goedkoper?

•  Wilt u een vrijblijvend en kosteloos gesprek met één van de adviseurs, bel dan naar 
0497-684050 voor het maken van een afspraak.

GELD EN WONEN

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

COMPLEET NIEUWE 

STUDIO
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Gele Pompoensoep
IInnggrreeddiiëënntteenn:

o 1 flespompoen
o 1 grote ui
o 2 tenen knoflook
o 1 cm gemberwortel
o ½ tl kurkuma 
o 1 tl madras kerriekruiden
o ½ tl chiliflakes
o 2 kip bouillonblokjes
o 1 liter water
o 100 ml kokosmelk
o 1 stengel bosui

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Halveer de flespompoen en rooster
deze 30 min. in de oven. Laat deze
even een beetje afkoelen en haal de
pitten en draden eruit. Snijd het
vruchtvlees met schil in stukken.
Snipper ondertussen de ui en hak de
knoflook. Schil het stukje gember-
wortel en snijd het klein. Fruit de ui
met de knoflook en gember aan in
een beetje olijfolie. Voeg de kurkuma

en madras kruiden toe en bak mee tot
ze beginnen te geuren. Voeg de
pompoen blokjes, het water, de
bouillonblokjes en de chili-flakes
erbij en breng aan de kook. Laat een
10 minuten zachtjes pruttelen, voeg
de kokosmelk erbij en pureer tot een
gladde soep.

Serveer met een paar stukjes
fijngesneden bosui.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 30  min Klaar in: 50 minuten

1 tl madras kerriekruiden

Het pompoenseizoen is alweer in volle 
gang. Op steeds meer plekken langs de 
weg zie je stalletjes verrijzen met diverse 
soorten pompoenen en kalebassen om er 
een heerlijk gerecht mee te koken of om 
er je huis mee op te fl euren als decoratie.

De pompoen is in opkomst. Je kunt er dan 
ook alle kanten mee op. Zoet, hartig, de 
pompoen leent zich goed voor beide. Komende tijd ga ik enkele pompoenige recepten 

met jullie delen die de moeite van het probe-
ren waard zijn. Deze soep bijvoorbeeld, een 

kerriesoep maar dan met een voedzame 
groente. Vol smaak en gezond!

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

De
GROTE  

WijnproeverijVOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

LASER EGALISATIE VAN O.A. KUILPLATEN
WEGENBOUW EN BEDRIJFSVLOEREN ENZ.

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

E info@jvu-bestratingen.nl     W www.jvu-bestratingen.nl
HAPERT     T 06 - 53 95 64 83
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REUSEL - Na een jaar van afwezigheid 
organiseert SJB Reusel dit jaar weder-
om de Halloween spooktocht en wel op 
zaterdag 23 oktober. Iedereen van bin-
nen en buiten Reusel, die de basisschool 
heeft verlaten, is vrij om deel te nemen. 
Dus ook volwassenen zijn welkom! 

Deelnemers worden met koffi  e, thee of 
fris bij Outdoor Park Reusel ontvangen, 
waarna men een 1,5 uur durende tocht zal 
gaan lopen. Als onderdeel van de tocht zal 
men een stuk parcours van het Outdoor 
Park afl eggen. Als afsluiter mag men nog 
een warm drankje verwachten in Taverne 
D’n Ouwe Brandtoren. Wat kun je van ons 
nog meer verwachten? Een leuke maar ook 
spannende tocht en ontvangst geheel in 
Halloween-stijl.

Hoe kun je deelnemen? Vanaf nu en uiterlijk 
tot en met maandag 18 oktober, 17.30 uur, 
kun je jezelf aanmelden door een e-mail te 
sturen naar haroldbaijens@live.nl. Vermeld 
in de e-mail alle voor- en achternamen en 
leeftijden van de deelnemers en één per-
soon als contactpersoon, inclusief e-mail-
adres en mobiel telefoonnummer. Deelne-
mers onder de 18 jaar moeten zelf zorgen 
voor minimaal één begeleider van 18 jaar 
of ouder per groep. Bij grote belangstelling 
bestaat de mogelijkheid dat kleine groepen 
worden samengevoegd. Let op: vol is vol! 

Vertrektijden zullen zijn tussen 19.00 en 
23.30 uur. Entree: € 7,50 per persoon. Dit 
bedrag kan contant worden voldaan bij 
start van de tocht. Tot 23 oktober, als je 
tenminste durft...

Stichting Jeugdbelangen Reusel 
organiseert een Halloween spooktocht

BLADEL - Vanaf 14 oktober beginnen 
eindelijk weer de intussen bekende 
rikavonden in het gildehuis Schutter-
soord, Leemskuilen 16a in Bladel. 

De avonden vinden elke twee weken plaats 
en beginnen telkens om 19.30 uur. 

Er is plaats voor maximaal 36 personen. 
Deze avonden zijn ingepland tot en met 
31 maart 2022. 

Denk aan je QR-code (of ander bewijs)!

Rikavonden
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BLADEL - Wethouder Wim van der Linden  
heeft op 1 oktober de officiële opening 
verricht van het Informatiepunt Digitale 
Overheid bij de Bibliotheek Bladel. Dit 
niet door een lintje te knippen, maar 
door zelf te ervaren hoe het is om laag-
geletterd te zijn. 

Bij het uitvoeren van het escapespel loopt 
de irritatie zichtbaar op. “Wat is dit verve-
lend en wat is het lastig om hulp te vragen”, 
geeft de wethouder aan. Iets wat natuur-
lijk voor iedereen herkenbaar is en ook de 
reden waarom het informatiepunt digitale 
overheid in de bibliotheek te vinden is, voor 
iedereen makkelijk bereikbaar. Je hoeft dan 
ook geen lid te zijn om je vragen te stellen. 

De bibliotheekmedewerkers zijn geschoold 
om mensen te begeleiding bij uiteenlopen-
de vragen over websites van gemeente en 
landelijke overheid. Susan Quirijnen van 
bibliotheek de Kempen erkent dat mensen 
de weg al weten te vinden: “Momenteel is 
het erg druk met vragen over de corona-
check-app. Vele ouderen hebben geen  
DigiD en ook geen mobiele telefoon om een 
app op te plaatsen. Wij helpen hen verder 
op weg met het aanvragen van een DigiD, 
met een telefonische of papieren aanvraag 
van de QR code.” 

Het informatiepunt is er voor vragen over 
DigiD, belastingen en toeslagen, maar ook 
voor vragen over zorg of rijbewijs. De me-
dewerkers van de bibliotheek begeleiden je 
bij het zoeken en begrijpen van informatie 
op overheidswebsites. Om ook de goede 
inhoudelijke hulp dichtbij te hebben wordt 
er samengewerkt met partners als het Digi-
Taalhuis, WelCordaad en MEE. 

Deze informatiepunten vervullen een be-
langrijke rol voor iedereen die extra hulp 
nodig heeft bij de digitale dienstverlening 

van de overheid. Denk aan ouderen, laag-
geletterden, of juist jongeren met financiële, 
fiscale en juridische vragen. Uit onderzoek 
blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders digitale 
overheidszaken complex vindt! Dus het is 
echt niet vreemd als je aanklopt met vragen.  

Informatiepunt Digitale Overheid, bij elke 
Bibliotheek in de Kempen, tijdens ope-
ningsuren kun je hier terecht. Kijk voor 
meer informatie op 

www.bibliotheekdekempen.nl/IDO

INFORMATIEF

Wil jij graag nabestaanden bijstaan in een moeilijke tijd en ben je flexibel inzetbaar?

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Nieuwe collega uitvaartcentrum Bladel / Eersel
(gemiddeld 15-20 uur per week)

Organisatieprofiel
Van den Berk & Loonen bestaat inmiddels ruim 25 jaar. Wij bieden voorlichting, uitvaartzorg en nazorg aan. We streven naar een afscheid dat recht doet aan het leven van de 
overledene. De kernwaarden van Van den Berk & Loonen uitvaartzorg zijn: betrokkenheid, professionaliteit en waarde toevoegend. We werken vanuit het besef dat nabestaanden 
de uitvaart maken, en wij die mogen uitvoeren. Daarbij begeleiden wij nabestaanden in het hele proces. 

Bedrijfscultuur
‘Alle ruimte voor troost.’ Van den Berk & Loonen uitvaartzorg biedt nabestaanden als geen ander houvast in de moeilijke dagen na een overlijden. Hierdoor ontstaat er alle ruimte 
voor troost. 

Onze collega’s beschikken stuk voor stuk over een dienstverlenende houding, bieden daarbij een persoonlijke benadering, een luisterend oor en denken mee en begeleiden 
in het vormgeven van een mooi en persoonlijk afscheid. Nabestaanden kunnen erop vertrouwen dat wij alles verzorgen met de grootst mogelijke zorg en respect. Je bent samen 
met de uitvaartverzorger het persoonlijk aanspreekpunt van onze dienstverlening. 

Voor de functieomschrijving en hoe je kunt solliciteren verwijzen wij je naar onze website: www.berkenloonen.nl/contact/vacatures

Wij verzoeken je voor 1 november te reageren. 

Opening Informatiepunt Digitale Overheid 
in Bibliotheek Bladel

Wethouder Wim van der Linden en Susan Quirijnen (foto: Jan Wijten)

KEMPEN - Deze online ouderavond is 
op 21 oktober van 19.30 tot 21.00 uur 
en wordt verzorgd door Bibliotheek De 
Kempen, Cordaad Welzijn, GGD Bra-
bant-Zuidoost, Bibliotheek Dommeldal, 
HelderTheater en Novadic Kentron.

Veel jongeren experimenteren in de puber-
teit met roken, alcohol en drugs. Hoe ga je 
daar als ouder mee om? Wat sta je toe? 
Waar trek je de grens? Hoe begeleid en be-
scherm je je kind? Hoe ga je het gesprek 
aan? Wat werkt er wel, wat niet en waar-
om? Sommige jongeren laten zich verlei-
den tot risicovol gedrag. Hoe herken je de 
signalen die op misbruik of verslaving dui-
den en wat doe je als je kind te ver gaat? 

Het zijn vragen die bij veel ouders van pu-
bers leven. Hoe pak je het aan? Dat ontdek 
je in dit webinar. Een avond vol herkenbare 
situaties, gespeeld door Heldertheater, toe-
lichting over verschillende middelen en het 
gebruik, maar vooral heel veel praktische 
tips. Er is alle ruimte om vragen te stellen 
en het is met name gericht op kinderen 
in leeftijd van 14-18 jaar. Mede mogelijk  
gemaakt door gemeente Valkenswaard, 
gemeente Heeze-Leende en het Preventie 
Akkoord.

Deelname aan dit webinar is gratis. Aan-
melden kan via de agenda op www.biblio-
theekdekempen.nl. Een dag vooraf ont-
vang je via e-mail een link voor deelname.
Let op: mails komen soms in ongewenste 
e-mail/spambox terecht, houd deze in de 
gaten!

Online ouderavond 
over pubers 
en experimenteren



88 oktober 2021

De zomer is inmiddels voorbij, en dat 
betekent dat de nieuwe begroting 
2022 van de gemeente eraan komt. 
En die begroting ziet er fantastisch  
uit: we zijn financieel hartstikke  
gezond, en we hoeven onze inwoners 
dus niet extra te belasten met hogere 
heffingen en belastingen. Sterker nog, 
we houden geld over en hebben dus 
ruimte om nieuwe investeringen te 
doen.

Van gezonde begroting 
naar gezonde ouderen
We staan in onze gemeente namelijk voor 
een paar grote uitdagingen. Zo groeit het 
aantal ouderen de komende jaren hard, 
terwijl we een groeiend tekort hebben 
aan seniorenwoningen én handjes voor 
hulp bij het huishouden. Er moet dus wat 
gebeuren als we onze ouderen straks 
nog de ondersteuning willen bieden en 
die ze verdienen.

Daar werken we nu al aan, bijvoorbeeld 
door te investeren in innovatie en nieuwe 

technieken. Zo experimenteren we in de regio met robots die bepaalde huishoudelijke 
taken over kunnen nemen. Dat zal uiteindelijk een deel van de oplossing moeten zijn, 
want menselijk contact blijft erg belangrijk. Er moet de komende jaren dus het nodige 
gebeuren. Overigens vraagt dat niet alleen iets van ons, maar ook van de landelijke 
politiek. 

Seniorenwoningen met (lokale) martkpartijen
Verder zien we nu al dat er weinig seniorenwoningen zijn, waardoor er te weinig door-
stroom is op de huizenmarkt en ouderen blijven hangen in te grote, niet-aangepaste  
woningen. Daarvoor moeten we aan de slag met woningen in het centrum van onze 
kernen, dicht bij de voorzieningen. Die kansen zijn er gelukkig, bijvoorbeeld met Den 
Tref en Het Palet in Hapert of Den Herd in Bladel. De bouw van seniorenwoningen 
zorgt ook weer voor doorstroming waardoor uiteindelijk onder aan de keten ook  
starterswoningen vrijkomen. Er is dus perspectief en we zijn ermee bezig, maar dat is 
niet morgen geregeld. 

We zullen dus stevig aan de slag moeten in onze gemeente, samen met marktpartijen.  
Bij al die ontwikkelingen maken we het liefst gebruik van lokale ondernemers. We 
zeggen niet voor niets als gemeente: ‘koop lokaal’. Helaas worden we daarin beperkt 
door Europese regelgeving. Die verplicht ons om een aanbesteding te doen waarop 
iedereen kan inschrijven. We proberen daar wel op te sturen, maar het blijft lastig en 
het kan dus gebeuren dat iemand van buiten de regio ‘wint’, terwijl we een hartstikke 
goede ondernemer in de regio hebben. 

Wat is jouw wens voor de begroting?
Maar om terug te komen op de begroting voor 2022: we voeren raadsbeleid uit, dus 
in de begroting zitten geen grote verrassingen. Bovendien is het lastig om nieuwe, 
grote  investeringen te doen, omdat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. 
Daarom komen veel plannen ook terug in de verkiezingsprogramma’s. Daar werken 
we voor én achter de schermen al druk aan. Zo hebben we bij Bladel Transparant een 
aantal nieuwe leden, die nu al de kans krijgen om alvast mee te draaien en te kijken 
in de commissies. Onze vaste commissieleden maken het komende halfjaar plaats, 
zodat de nieuwe aanwas alvast een indruk krijgt van het werk. Bovendien kunnen zij 
nú al hun inbreng leveren, en dat werkt verfrissend. We zijn overigens de enige lokale 
politieke partij die dat doet.

Maar buiten het raadsbeleid en de verkiezingsprogramma’s  is er ook financiële 
ruimte voor ideeën van onze inwoners. Heb jij dus ideeën of wensen die een mooie  
toevoeging zijn voor de gemeenschap? Laat het dan zeker weten! Dat kan natuurlijk 
bij onze partij, Bladel Transparant, maar je kunt ook bij een andere lokale politieke 
partij aankloppen. 

Met positieve groet, 

Davy Jansen

Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

Bladel gaat gezond door

INFORMATIEF

KEMPEN - Sinds 
2020 bestaat er 
een samenwer-
kingsverband tus-
sen zes podia in 
de Brainportregio. 
Zij vinden elkaar in 

een aantal overkoepelende thema’s, zo-
als inclusiviteit, internationalisering en 
educatie. Ze delen ervaringen en leren 
van elkaar op het gebied van techniek, 
marketing en programmering. Ze zetten 
samen stappen om hun podia toeganke-
lijker te maken en iedereen die dat wil 
welkom te kunnen heten. Door samen te 
werken, creëren ze meer impact en kun-
nen ze meer betekenen voor de Brain-
portregio; hun werkgebied. 

Wonka is wat ze willen zijn
Het samenwerkingsverband heeft vanaf 
eind september 2021 een nieuwe naam: 
Wonka. Deze naam is geïnspireerd op de 
directeur van de beroemde chocolade-
fabriek: Willy Wonka. Een naam die voor 
velen tot de verbeelding spreekt en een 
bepaald gevoel oproept. Het personage 
Wonka brengt de wereld in verwondering 
en is een dwarse pionier voor wie de ver-
beelding vooropstaat. Hij maakt met zijn 
innovatieve snoepgoed het onmogelijke 
mogelijk. 

En dat is precies hoe de podia hun sa-
menwerking inrichten en wat zij voor ogen 
hebben. Zij willen samen op innovatieve, 

vooruitstrevende wijze de wereld van the-
ater wijder open zetten voor iedereen wie 
dat wil. 

Meer betekenen voor de Brainportregio
Vanuit de gedachte ‘iedereen is welkom’ 
willen de pionierende podia meer beteke-
nen voor alle bewoner uit ‘hun’ Brainport-
regio. Een bijzondere, sterke en duurzame 
economische regio dus, die landelijk en 
internationaal op de kaart staat en veel im-
pact heeft. De Wonka Podia zijn de dwarse 
denkers die pionierend hun nieuwe weg 
banen door dit Brainport-landschap. Ze 
bevragen, betrekken en zoeken een duur-
zame relatie met inwoners en organisaties. 
Met gebruik van technologische innovatie-
ve hulpmiddelen, door kennis te delen en 
te leren van elkaar, te verbinden, en door 
voortdurend behoeftes op te halen (wat 
willen inwoners). 

Wonka 
Wonka omvat zes podia uit de Brainpor-
tregio: Parktheater Eindhoven, Cacaofa-
briek & Het Speelhuis Helmond, Theater 
de Schalm Veldhoven, Theater de Hofnar 
Valkenswaard en Theater de Kattendans 
Bergeijk. Mede dankzij deelname aan Re-
giodeal van Brainport Development kun-
nen zij samen werken aan een duurzame 
relatie met elkaar en hun publiek, en inves-
teren in de hiervoor benodigde zaken. Voor 
meer info en gezamenlijke programma zie: 

www.wonkapodia.nl

Samenwerkende Podia Brainportregio 
wordt Wonka Podia

Onze jeugdcoach Daniël staat op dins-
dag 26 oktober van 15.00 tot 17.00 uur 
bij de speeltuin op de Vlassert in Reusel 
met de Mobile Spot. 

De Mobile Spot is een bus waarmee de 
jeugdcoaches van de Kempen contact  
maken met de jeugd. 

Iedereen is welkom om te komen chillen in 
de bus, maar in de bus zitten ook materi-
alen om leuke spellen te doen. Denk aan 
frisbees, een rugbybal, archery tag en nog 
veel meer. 

Loop gezellig langs om even een kijkje bij 
hem te nemen.

Kom ook chillen bij de Mobile Spot
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT/BLADEL - Het was – zoals voor 
veel ondernemers – ook voor Ronald 
Dirkx van Fysio- en SportCenter een 
zwaar jaar. Door corona moest hij zijn 
bedrijf ruim  een half jaar sluiten en zeg-
den best wel wat leden hun abonnement 
op. Tijd om de organisatiestructuur eens 
goed onder de loep te nemen en hard te 
werken aan herstel. Daarbij staat altijd 
één ding centraal: de gezondheid van de 
leden.

En dóór

Eindelijk voelt Ronald weer een beetje 
wind in de rug. “We zien meer leden terug-
komen”, vertelt hij met duidelijke opluch-
ting in zijn stem. “Die waren afgehaakt om 
begrijpelijke redenen. We hebben tot onze 
spijt groepslessen moeten laten vallen. 
Alle maatregelen die we genomen 
hebben, hebben we aan drie criteria 
getoetst; is het goed voor de leden, de 
organisatie en voor ons team. Ik durf nu 
wel te zeggen dat we sterker zijn dan 
ooit en dat we ons nog meer focussen op 
gezondheid en vitaliteit. Bijvoorbeeld voor 

mensen die nog last hebben van hun 
COVID besmetting. In overleg met huisarts 
en fysiotherapeut, is er voor die doelgroep 
een passend programma om de conditie 
weer terug op peil te brengen.”

Begeleiding

Wat niet veranderd is het afgelopen jaar, 
is de persoonlijke aandacht die elk krijgt. 
“Voor iedereen die het wil, is een oefen-
schema op maat en kijken we mee als er 
gesport wordt”, legt Ronald uit. 

“Uit cijfers is gebleken dat er in de corona-
periode iets meer mensen zijn gaan bewe-
gen. Het zit nu net boven de 50% van de 
bevolking. Dat is natuurlijk nog steeds te 
weinig. Elke vorm van bewegen is goed. 
De beweegnorm is hierin de basis. Beweeg 
je dagelijks 30 minuten achtereen dan vol-
doe je hier al aan. Wil je echt fi t worden, 
dan moet je daar nog iets meer voor doen, 
namelijk naast de dagelijkse beweging 
3 keer per week (zwaar) intensief bewegen 
voor minimaal 20 minuten. Voorbeelden 
hiervan zijn krachttraining of hardlopen. 
Hier bouw je spieren mee en spieren zijn  
de energiefabriekjes van ons lijf, houden 
het in vorm, op temperatuur en soepel.”

“Erg belangrijk dus om daar ook de nodige 
aandacht aan te besteden. Dat kan prima 
in de sportschool; we hebben tal van 
mogelijkheden om aan kracht te werken, 
onder begeleiding uiteraard.”

Doel
Ronald zou graag iedereen over de streep 
trekken die nu aarzelt om te gaan sporten. 
“In het begin is het misschien niet leuk en 
heb je geen zin om te gaan maar ik ga-
randeer je dat je er gaandeweg plezier in 
krijgt”, gaat hij verder. “Als je vooraf je doe-
len bepaalt – en die hoeven echt niet hoog 
te zijn – dan zie je al snel resultaat en dat 
motiveert om door te gaan. Zeker als je een 

sport vindt die bij je past en waar je plezier 
aan beleeft. Ieder mens heeft een ander 
doel en wij kijken graag met je mee om te 
zien wat voor jou nodig of haalbaar is.” Bij 
Fysio- en SportCenter mag je twee weken 
gratis kennismaken om te kijken welke 
vorm van bewegen bij je past. Loop gerust 
eens binnen en begin vandaag nog met het 
verbeteren van je conditie en kracht.

www.sportcenterhapert.nl

Gezondheid staat altijd centraal
Fysio- en SportCenter motiveert leden om te werken aan kracht, conditie en vitaliteit

FIT & GEZOND

Ronald: Wil je echt fi t worden, dan dien je naast de 30 minuten dagelijkse beweging 
3 keer per week (zwaar) intensief bewegen voor minimaal 20 minuten. Denk aan kracht-
training of hardlopen. Hier bouw je spieren mee en spieren zijn de energiefabriekjes van 
ons lijf, houden het in vorm, op temperatuur en soepel. Dat kan prima in de sportschool; 
we hebben tal van mogelijkheden om aan kracht te werken, onder begeleiding uiteraard.”

W O R K W E A R  &  S A F E T Y

W O R K W E A R  &  S A F E T Y

10

Wilhelminalaan 97 A 5541 CV Reusel
TEL. 0497 72 65 82

info@workshopsafety.nl

FIRST
safety

jaar
Al 10 jaar DE 

specialist op het 
gebied van 

veiligheidsschoenen 
voor bedrijven in de 

regio

de veiligheidsschoenen speciali
st in de kempen
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Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Jan en Annie van den Bogaart-Bankers zijn woensdag 13 oktober 65 jaar getrouwd. 
Jan (1932) is geboren in Someren en Annie (1934) in het nabijgelegen Deurne. In 
1956 zijn ze getrouwd en naar Bladel vertrokken waar Jan als boerenknecht bij vee-
handelaar Dijkmans ging werken. Na 2 jaar werd hun eerste dochter geboren, daarna 
volgden er nog een zoon en drie dochters. Toen de kinderen naar school gingen heeft 
Annie enkele jaren gewerkt bij sigarenfabriek Graaf Tilly. 

Gestart op de Varkensmarkt woonden ze inmiddels op de Bleijenhoek. Hier wonen 
ze nu nog steeds in hun huis waar nog veel terug te vinden is van “vruger”. Jan zijn 
grootste hobby waren zijn vogeltjes. Deze hobby heeft hij ruim 70 jaar gehad. Ook 
bezochten Jan en Annie elke zondag vele rommelmarkten hier in de omgeving maar 
ook in Heist op den Berg (België). Dat waren mooie tijden. Ze gingen niet naar huis 
voordat hun auto vol geladen was. Vele liefhebbers kwamen naar Jan en Annie voor 
spulletjes uit Grootmoederstijd en altijd stond dan voor iedereen de koffi  e klaar. Jan 
werkte inmiddels op de melkwagen bij Huijbregts (de Mulder) in Lage Mierde. Hij 
maakte hier lange dagen, van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat. De melkbussen 
werden door Jan nog met de hand op de wagen geladen. Hij kende elke boer en elke 
melkbus bij nummer. 

Nadat Jan gestopt was met werken maakten ze samen veel uitstapjes met de EMA-
bus naar alle hoeken van het land. Ook hebben ze samen veel gefi etst. Wel altijd in 
Nederland want, oost west, thuis was het ‘t best! Tot vorig jaar wandelde Jan trouw 
drie keer per dag met zijn hond een rondje door de Bleijenhoek. Helaas is dat niet 
meer mogelijk. Zijn gezondheid laat dat niet meer toe, maar in de tuin maken ze 
samen nog dagelijks een rondje. Ook Annie is niet dagelijks meer op de fi ets te zien in 
de straten van Bladel maar geniet van haar radio en leest graag.

Annie en Jan zijn inmiddels trotse opa en oma van 9 kleinkinderen en maar liefst 14 
achterkleinkinderen. Ze zijn trots dat ze hun 65-jarig huwelijk met hun kinderen en 
kleinkinderen mogen vieren. Samen genieten ze nog van lekker achter het huis in het 
zonnetje zitten waar nog steeds de koffi  e voor iedereen klaar staat. 

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!

65 Jaar65 Jaar

BLADEL - Leuk dat je interesse toont in de 
snelste racketsport ter wereld. Iedereen 
kan badminton spelen op zijn/haar eigen 
niveau. Puur voor de gezelligheid, maar 
ook in wedstrijdverband. Van badminton 
wordt je fi t en beleef je veel plezier.

Fast
Badminton saai? Echt niet! Badminton 
is de snelste racketsport ter wereld. De 
shuttle kan wel 400 km per uur halen. Met 
badminton moet je zeer snel beslissingen 
nemen, wordt je reactiesnelheid getest en 
je voetenwerk op de proef gesteld.

Fit
Veelzijdig bewegen houd je jong en vitaal. 
Badminton is een work-out voor je hele li-
chaam en verhoogt je hartslag en hersenac-
tiviteit. Tempowisselingen in het spel zorgen 
ervoor dat je op een leuke manier kracht, 
snelheid, coördinatie en uithoudingsvermo-
gen ontwikkelt. Na een badmintontraining 
voel je je voldaan en zit lekker in je vel.

Fun
De combinatie van snelheid, creativiteit, 
uithoudingsvermogen en samen spor-
ten maakt badminton ook heel erg leuk.  

Badminton heeft een laag instapniveau 
en biedt oneindig veel uitdaging op zowel 
technisch, tactisch als mentaal gebied. 
Badminton wordt niet voor niets beoefend 
van de camping tot de Olympische spelen. 
Plezier is de basis en staat bij onze bad-
mintonverenigingen centraal.

Speeltijden
De vaste speelavond van Badmintonclub 
Bladel-Hoogeloon is donderdagavond. 
De speeltijd voor de jeugd is van 18.30 tot 
20.00 uur en voor de senioren van 20.00 
tot 22.00 uur. Competitiewedstrijden wor-
den niet op de vaste speelavond gespeeld 
maar op zondag. Door het jaar heen wor-
den er op de speelavonden ook nog wat 
onderlinge toernooitjes gespeeld. Er wordt 
gespeeld volgens offi  ciële Badminton Ne-
derland regelgeving. Deze zijn ook te vin-
den op onze pagina ‘Beknopte regelge-
ving’. Alle speelavonden en wedstrijden 
vinden plaats in Sporthal X Sport, Lange 
Trekken 32-34 in Bladel. 

Voor meer informatie over onze vereniging 
zie onze website: 

www.BCBH.nl

Badminton is fast, fi t en fun
Donderdagavond vaste speelavond Badmintonclub Bladel-Hoogeloon

LAGE MIERDE - Bij Primo Passo laten 
we (jong)volwassenen in 10 repetities 
ervaren hoe leuk en gezellig het is om 
samen muziek te maken op blaas- of 
slagwerkinstrumenten.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzi-
kale ervaring te hebben of noten te kunnen 
lezen. De repetities duren twee uur en die 
vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze 
en belangrijk: het plezier staat voorop. Wij 
zorgen voor een lessenaar, een instrument 

en lesmateriaal. Kortom, een superleuk 
muziekproject voor (jong)volwassenen. 
Kom mee doen en ontdek ook een gewel-
dige nieuwe hobby!

De start is op zondag 17 oktober van  
10.30 tot 12.30 uur in de Ster, De Houtert 6 
in Lage Mierde. De kosten zijn € 100,-.

Heb je nog vragen, neem dan contact op 
via e-mail: primo.passo2021@gmail.com 
of bel naar Jan van Loon tel. 06-12486343.

Lijkt samen muziek maken je geweldig? 
Dan is dit je kans!
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RIETHOVEN - Natuurmonumenten or-
ganiseert op zaterdagavond 16 oktober 
een bijzondere avondactiviteit voor kin-
deren van 7 tot 12 jaar in het Dommeldal. 
Durf jij mee het bos in, om de geheim-
zinnige nachtwachter te zoeken? Wan-
del mee met de gids en ontdek samen 
de duisternis van de nacht. We starten 
om 19.00 uur op de parkeerplaats bij 
Café-Camping de Volmolen, Volmolen 
1 in Riethoven. Deelname uitsluitend na 
aanmelding op www.nm.nl/agenda

Het valt niet mee om verstokte dagkinde-
ren (en hun ouders) kennis te laten maken 
met het donker van het Dommeldal, maar 
de nachtwachter weet als geen ander hoe 
dit moet worden aangepakt. Ga mee en 
ontdek de geheimen van de duisternis. Je 
zintuigen moeten extra hard werken in het 
donker. Je spitst je oren om nachtgeluiden 
op te vangen, kijk goed om je heen om 
nachtdieren te ontdekken en laat je fantasie 
de vrije loop. Stukje bij beetje worden de 
dagmensen ingewijd in de geheimen van 
de nacht. Daarbij hoort ook enige kennis 
van het nachtjargon dat de nachtwachter 
gebruikt, zoals het begrip ‘sluier van stilte’ 
en de woorden ‘krekelstem’ en ‘nachtcon-
cert’. Na de activiteit zwaait de nachtwach-
ter de deelnemers uit en gaat vervolgens 
zelf de nacht weer in. De dagmensen die 
iets minder dagmens zijn geworden kijken 
de nachtwachter na.

Voor deelname is aanmelden via www.
nm.nl/agenda noodzakelijk. Prijs per kind: 
€ 5,- voor leden van Natuurmonumenten 

en € 8,- voor niet-leden. Let op: dit is geen 
activiteit voor volwassenen, daarom maxi-
maal 1 begeleider per kind(eren) en zak-
lampen zijn tijdens de tocht natuurlijk uit 
den boze! 

Deze activiteit is niet geschikt als verjaar-
dagsfeest. Draag donkere onopvallende 
kleding. Het Dommeldal kan erg nat zijn; 
laarzen of stevige schoenen zijn aan te 
bevelen. Alleen geschikt voor mensen die 
goed ter been zijn, dit vanwege de donke-
re en oneffen paden die belopen worden. 
Honden mogen helaas niet mee.

* Voor al uw nieuwbouwwerken
* Renovatiewerken
* Onderhoudswerken
* Project-ontwikkeling
* Machinale timmerwerken

onder komo-keur

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

Tel. 06 - 53 47 48 86
Grotenekker 21 • 5541DH  ReuselIk wil groeien met mijn bedrijf. Maar

Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

BLADEL - Wieler-
liefhebbers kennen 
de Kwaremont al-
lemaal. De stevige 
puist in de Vlaamse 
Ardennen, geplaveid 
met kasseien, is in 
de Ronde van Vlaan-

deren een onvervalste scherprechter 
en in meer grote wielerkoersen. Kwa-
remont is echter óók een biermerk en 
dat biermerk profileert zich graag met 
wielrennen. Bij fietsen hoort een Kwa-
remont! 

Het biermerk sponsort dan ook bij voor-
keur fietswedstrijden en -tochten. Dat we-
tende organiseerde Willem van Steensel 
van Eeterij ’t Nekkermenneke uit Bladel 
al twee keer een MTB-tocht met een glas 
Kwaremont als beloning. Stichting Wiele-
revenementen Het Snelle Wiel liep ook al 
een paar jaar rond met de wens om een 
MTB-tocht te organiseren, maar wilde Wil-
lem niet in de wielen rijden. Onder het ge-
not van een glaasje Kwaremont werd dit 
voorjaar besloten om de handen ineen te 
slaan en dat resulteerde in een MTB-tocht 
die op zondag 17 oktober het levenslicht 
gaat zien.

Hans Dorscheidt, voorzitter van de Stich-
ting Wielerevenementen Het Snelle Wiel, 
is blij met de samenwerking. “Toen we 
twee jaar geleden op zoek moesten naar 
een nieuwe start- en finishplaats voor onze 
fietsvierdaagse, zijn we bij Willem uitgeko-
men. De samenwerking is een succes. De 
deelnemers aan de fietsvierdaagse waren 
alleen maar positief. ‘t Nekkermenneke is 
mooi gelegen, er is voldoende ruimte om 
fietsen te parkeren en na afloop kan er nog 
iets genuttigd worden op het terras of in 
het restaurant. Het is de bedoeling dat de 

fietsers die op 17 oktober meedoen aan 
de tocht, ook nog even blijven hangen om 
in elk geval het gratis glas Kwaremont te  
nuttigen.” 

Gevarieerd parcours
Dat biertje hebben ze dan ook wel ver-
diend. De deelnemers kunnen kiezen uit 
twee afstanden: 30 of 50 kilometer. Beide 
tochten zijn uitgezet door Bjarne Maton, 
onlangs zelf nog derde op het NK funklas-
se MTB in Sittard. Graag had Bjarne de 
renners ook van de ‘gebaande’ paden wil-
len voeren, maar als gevolg van coronare-
gels heeft Staatsbosbeheer dat verboden. 
Er is daarom uitgeweken naar paden die op 
gemeentelijke grond liggen. Desalniettemin 
mogen de deelnemers rekenen op een ge-
varieerd parcours. 

De deelnemers betalen € 5,00 aan start-
geld. Daarvoor krijgen ze een uitgepijlde 
route en een glas Kwaremont. De Stichting 
Wielerevenementen hoopt aan de MTB-
tocht wat centjes over te houden om in 
juni de Internationale Acht van Bladel voor 
junioren weer op touw te kunnen zetten. 
“Daarmee is toch een fors bedrag ge-
moeid”, aldus Hans Dorscheidt. “Natuurlijk 
halen we dat voor een deel bij sponsors, 
maar het andere deel moeten we zelf bij 
elkaar scharrelen. Dat doen we met de 
fietsvierdaagse en in het verleden met de 
zesdaagse op rollers, maar de animo daar-
voor liep de laatste jaren zo erg terug dat 
we daarmee zijn gestopt.”

Inschrijven voor de MTB-tocht van 17 ok-
tober kan tussen 08.30 en 10.30 uur bij ’t 
Nekkermenneke, Groot Terkooyen 6 in Bla-
del. Het rustpunt is gesitueerd bij de Kleine 
Cirkel in Reusel. Meer informatie vind je op: 

www.kwaremontmtb.nl

MTB-tocht met glas Kwaremont als beloning
Stichting Wielerevenementen en ’t Nekkermenneke slaan handen in elkaar

Bjarne Maton en Willem van Steensel

Op stap met de nachtwachter 
in het Dommeldal

ER OP UIT
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De energietransitie betekent dat we min-
der of geen aardgas gaan gebruiken. Het 
moment dat de gasketel vervangen moet 
worden, is een goed moment om een al-
ternatief te overwegen. Dat alternatief kan 
een warmtepomp zijn. Maar vanzelfspre-
kend is het niet want een warmtepomp 
staat voor lage temperatuur verwarming 
terwijl een gasketel hoge temperaturen 
kan leveren. Bij lage temperaturen past 
vloerverwarming en bij hoge radiatoren. 
Toch kan een warmtepomp soms met ra-
diatoren gecombineerd worden. 

De huidige warmtepompen kunnen wa-
tertemperaturen van 40° tot 50° C aan 
en dat kan voldoende zijn een woning te 
verwarmen. De komende winter kun je uit-
proberen of het werkt door de temperatuur 
van de gasketel lager te zetten. Een laag 
gasverbruik en grote radiatoren zijn ook 
voorwaarden voor een succesvolle over-
gang. Het verwarmingssysteem wordt wel 
trager, dus de verwarming moet ’s nachts 
minder omlaag. Radiatorventilatoren kun-
nen gebruikt worden om tijdelijk wat extra 
warmte in een woning te krijgen. Koelen 
met alleen radiatoren wordt moeilijk. Er kan 

gekozen worden voor een lucht-wa-
ter-warmtepomp. Die gebruikt naast 

elektriciteit ook warmte uit de buitenlucht 
om voldoende verwarmingswarmte te pro-
duceren. Daardoor haalt hij een rendement 
van ongeveer 400%. 

Een water-water-warmtepomp onttrekt 
warmte uit de bodem. De temperatuur 
van de buitenlucht varieert, in de bodem 
is deze vrij constant (12° C). Daarom kan 
een warmtepomp met een bodembron met 
een beter rendement presteren en met wei-
nig energie koelen. Maar de investering is 
groter. Reken voor een lucht-water-warmte-
pomp op een investering van ongeveer 
€ 10.000,- (inclusief aanpassingen in de me-
terkast). Het Rijk geeft een subsidie op een 
warmtepomp van ongeveer € 2.500,- (af-
hankelijk van type en vermogen). Een hele 
investering maar met de huidige ontwikke-
ling van de gasprijzen binnen ongeveer 9 ja-
ren terug te verdienen. Overweeg je ook een 
warmtepomp, kom dan eerst eens langs op 
het EnergieLoket (www.kempenenergie.nl) 
van KempenEnergie of laat een energiescan 
doen. Neem je besluit wel overwogen. We 
helpen je daar graag bij.

www.kempenenergie.nl

Warmtepomp kan gasketel vervangen
Advies over 

energieverbruik

MILIEU & NATUUR

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

Is úw woning geschikt voor zonnepanelen? 
Maak vrijblijvend een afspraak om de kosten en 
opbrengst te berekenen.

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

T (0497) 33 08 88  E info@islbladel.nl   

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

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

BLADEL - Deze 
nieuwe wandel-
tocht voert door 
het gebied in 
Bladel waar de 
verhalen rond de 
Heksenboom en 
de daarbij be-
horende rovers-

bende van Zwarte Kaat zich volgens de 
oude volksverhalen hebben afgespeeld. 
Dat deze verhalen nog steeds tot de ver-
beelding spreken blijkt uit het feit dat de 
Heksenboom in 2019 werd uitgeroepen 
tot Nederlandse Boom van het Jaar. 

De routebouwers hebben uiteraard op 
alle routes de markante boom in de tocht 
opgenomen. Zo gaat de tocht ook langs 
de plek waar in vroeger tijden de hut van 
Zwarte Kaat moet hebben gestaan. De 
boerenhoeve op landgoed Ten Vorsel is 
de plaats waar volgens de legende een 

baby op Driekoningenavond in 1569 door 
de bende werd ontvoerd. Dit vormde het 
begin van de vertellingen rond de bende 
van Zwarte Kaat. De omgeving van land-
goed Ten Vorsel biedt volop gelegenheid 
voor een afwisselende wandeling door de 
oude Kempische bossen met z’n heide en 
de mooi gelegen Kroonvennen. 

Uiteraard zal de kadiwagen van De 
Grenslopers weer op een strategisch plek-
je staan opgesteld, waar de benen kunnen 
worden gestrekt onder het genot van een 
hapje en drankje. Er wordt gestart vanaf 
Hotel De Tipmast, Tipmast 48A in Bladel. 
Deelname: € 0,50 voor kinderen t/m 12 
jaar; € 1,50 voor leden van De Grenslopers; 
€ 2,00 voor overige bondsleden en € 3,00 
voor niet-leden. Als herinnering ontvangt 
iedere deelnemer een sticker. Meer info: 

www.degrenslopers.nl

Heksenboomwandeling
Organisatie: WSV De Grenslopers
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Door Jeroen van Erp, 
oprichter en strateeg bij ontwerpbureau Fabrique. 

Met de verbouwing van de Rabobank krijgen de  
activiteiten die nu plaatsvinden in Den Herd een 
nieuwe plek. Maar er zal veel meer gaan gebeuren.  
Anderhalf jaar geleden slingerde het bestuur van 
Den Herd en de gemeente Bladel een open en  
moedige briefing de wereld in. De opdracht was 
simpel: ontwikkel een visie op het transforme-
ren van het Rabobank gebouw naar het nieuwe  
gemeenschapshuis van Bladel. 

Natuurlijk, het oude pand van de Rabobank aan de 
markt zal meer ruimte gaan bieden, dat is altijd han-
dig. Maar er was ook het besef dat de nieuwe plek van 
het gemeenschapshuis, centraal aan de Markt in Bla-
del, wel eens van grote invloed zou kunnen zijn op het 
gebruik en de betekenis van het gemeenschapshuis, 
het was meer dan de verhuizing van Den Herd naar de 
Markt. Tevens had het bestuur de visie om niet alleen 

naar het verleden te kijken maar ook naar de toekomst; de jeugd zou immers veel langer 
baat hebben bij het nieuwe gebouw. De vraag was alleen: hoe dan?

In de vorige blogpost van architect Maarten van Bremen is uitvoerig ingegaan op de  
beweegredenen achter het nieuwe ontwerp. Daarbij staat het multifunctionele gebruik van 
het gebouw centraal. Maar ook nadrukkelijk de openbare functie welke niet of nauwelijks 
aanwezig is in het oude Den Herd. 

Workshops
Maar hoe kom je dan tot een eisen programma ten aanzien van het gebruik en de  
organisatie? En als het nieuwe gemeenschapshuis dan gebouwd is voor de toekomst 
en voor iedereen, waarom dan niet mét een brede afvaardiging uit Bladel kijken naar die  
toekomst en een beeld vormen van wat we dan met z’n allen zouden willen? 

Dat is precies wat de afgelopen maanden gedaan is door Fabrique in nauwe samen- 
werking met het bestuur van Den Herd. In een 2-tal uitgebreide workshops met een brede  
afvaardiging uit Bladel is gewerkt aan een positionering van het gemeenschapshuis.  
Daarbij zijn een aantal interessante aspecten en inzichten boven komen drijven. 

Inzichten

Om te beginnen is het verstandig om al het goede van Den Herd aan het Emmaplein te 
behouden. In het proces om een toekomstbeeld te ontwikkelen zijn de huidige gebruikers 
nadrukkelijk betrokken. In een steeds veranderende wereld willen we een mooie balans 
bewaren tussen slim anticiperen op de toekomst en tegelijkertijd dicht bij de Kempische 
roots blijven. 

Aan de basis van Den Herd staan haar waarden: openheid, samen en respect voor ieder-
een. Deze zijn een afspiegeling van waar Bladel als gemeenschap voor staat. Deze zijn 
vanzelfsprekend van toepassing op het nieuwe centraal gelegen gemeenschapshuis. Ze 
stonden expliciet aan de basis van de briefing voor het nieuwe gebouw en komen daar op 
een prachtige manier tot uiting. Het nieuwe gemeenschapshuis is gastvrij en verbindend. 
Voor de inwoners van Bladel, voor verenigingen, bezoekers en vrijwilligers. Voor onderne-
mend Bladel, voor toeristen, maar vooral: voor alle generaties en gezindten.

Een nieuwe context vraagt om een nieuwe manier van werken. Het nieuwe gemeen-
schapshuis wil ook een jonger en breder publiek bereiken. Dat vraagt om een meer naar 
buiten gerichte houding. Het nieuwe gebouw aan de markt zal dan ook meer dan voor-
heen verrassend, uitdagend en vernieuwend zijn. Met altijd de Bladelse trots hoog in het 
vaandel. De organisatie en het gebouw stralen creativiteit uit. De nieuwe ruimte zorgt 
door haar mogelijkheden en activiteiten voor positieve opwinding in de gemeenschap en 
draagt bij aan de leefbaarheid van Bladel. 

Het nieuwe gebouw geeft ruimte. Ruimte voor verenigingen maar ook voor het bedrijfs- 
leven. Ruimte voor debat en ontwikkeling, ruimte voor creativiteit en innovatie, ruimte 
voor individuen maar ook het collectief. Ruimte voor entertainment en nieuwe initiatieven.  
Het geeft ruimte aan generaties. 

Dit vraagt niet alleen om een fysieke transitie maar ook om meer verandering. Het vraagt 
om een nieuwe organisatie, om een nieuwe manier van communiceren - om andere  
doelgroepen te bereiken en nieuwe activiteiten en mogelijkheden kenbaar te maken.  
Een nieuwe visuele identiteit en wellicht een nieuw naam. Hierbij wordt altijd het goede  
behouden en het nieuwe omarmd. In samenwerking met lokale communicatie- en  
marketingbureaus gaan we hiermee aan de slag.

Natuurlijk dit is nog behoorlijk abstract maar we zullen jullie op deze plek de komende tijd 
op de hoogte houden.

www.denherd.nl

VERHALEN VAN DE MAKERS

Een nieuw gebruik, een nieuwe beleving 
en een nieuwe betekenis voor 
het gemeenschapshuis van Bladel

Blog ‘Gemeenschapshuis aan de Mèrt’
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Onze duimen gaan omhoog voor het bestuur en wed-
strijdcoördinator van voetbalvereniging Reusel Sport/
CoTrans voor het geweldig ontbijt. Deze werd ons 
aangeboden i.v.m. de ‘Week van de Scheidsrechter’. 
Daarvoor onze hartelijke dank!

Namens jeugd- en seniorenscheidsrechters 
Reusel Sport/CoTrans

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

Ik wil muziekvereniging Sirena uit Hooge Mierde een hele dikke duim omhoog geven voor 
de waanzinnige serenade als dank voor mijn voorzitterschap en al mijn werkzaamheden 
voor de club de afgelopen jaren. Het is was een hele fi jne verrassing en wat een fi jne 
hermenie is het toch. Bedankt allemaal, ook namens Jolanda!

Erik Jongen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... een hoop 
Chinese keizers 

overleden door het 
innemen van onsterfe-
lijkheidsdrankjes? 

In deze drankjes zaten 
vaak kwik, lood en 

arsenicum, wat 
vergiftiging tot 

gevolg had. De eerste 
keizer van wie bekend 

is dat hij aan 
vergiftiging stierf 
was Qin Shi Huang, 

in 210 v.Chr. 
De laatste was 

Yongzheng in 1735.

www.pc55.nl

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2Gymmen op vrijdagochtend

CASTEREN - Op vrijdag 8 oktober zijn we in Den Aord in Casteren gestart met 
een gymgroep onder leiding van Stefan de Wit. 

Er wordt om 09.00 uur begonnen en er mogen nog best wat dames bijkomen. Voor 
informatie marja_hol@hotmail.com of toosenpetermaas@hotmail.com

Kienen in
Lage Mierde 

Op dinsdag 12 oktober is het kie-
nen in de Ster van Lage Mierde. 

We beginnen om 13.30 uur en 
iedereen is van harte welkom. 

BRABANT-ZUID-
OOST - Jaarlijks 
raken in Nederland 
maar liefst 7,6 mil-
joen mensen ge-

wond door een ongeval. Veel van deze 
ongevallen gebeuren in en om het huis. 
Het is van belang te weten hoe je dan 
moet handelen. 

Het Rode Kruis district Brabant-Zuidoost 
helpt je graag op weg. Meld je aan voor 
één van de cursussen EHBO/reanimatie 
uit het gevarieerde cursusaanbod. Deze 
worden gegeven op verschillende loca-
ties in onze regio. Voor meer informatie 
kijk op de website of stuur een mail naar 
ehbo.brabantzuidoost@rodekruis.nl

www.afdeling.rodekruis.nl/
brabant-zuidoost

Cursussen 
EHBO/
reanimatie

Garagesale 
BV de Boerenkool

HAPERT - Op zondag 17 oktober, 
van 10.00 tot 14.00 uur, is er een 
garagesale van buurtvereniging de 
Boerenkool in Hapert.

Kom gezellig shoppen op de Markt, 
Julianalaan, Bernhardstraat, Wilhelmi-
nastraat, Nieuwstraat, Kasteellaan en 
Oude Provincialeweg. Tot dan!

Weggooien 
is zonde!
Repair Café in Bladel

Wat zijn we weer 
blij voor u om de 
deuren van het 
Repaircafé weer 
te openen en wel 
op woensdag 20 
oktober van 09.00 
tot 11.30 uur.

Onze techneuten 
hebben diverse technische achtergronden 
of gewoon hele handige handen en staan 
te popelen om u weer te helpen met een 
reparatie.

Wat komt er zoal op de werkbank?
• een cd speler die niet meer open wil
• een boormachine die niet meer draait
• een stofzuiger die niet meer zuigt
• een kapotte rits die niet meer ritst
• een fi ets die niet meer remt
• een houten stoel die wiebelt
• een schemerlamp die geen licht geeft
• een mes die niet meer snijdt
• een waterkoker die koud blijft
• een trui waar een mot in gewoond heeft 
  en nog héééél veel meer.

U treft ons op het bekende adres aan de
Torendreef 20 in Bladel. Wilt u meer infor-
matie, mail naar info@kompasbladel.nl of 
bel naar 0497-385069

www.kompasbladel.nl
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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

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

REUSEL - Helaas krijgen wij allemaal 
wel eens te maken met kleine of grotere 
ongelukken. Wat moet u dan doen? Op 
een EHBO-cursus leert u wat u moet 
doen, maar ook wat u moet laten. De 
nadruk ligt op de praktijk. 

De EHBO-vereniging Reusel start op 
woensdag 20 oktober met de cursus 
EHBO. Deze is inclusief de reanimatie en 
Eerste hulp aan kinderen. De cursus omvat 
circa 12 lessen en zal gegeven worden van 
19.30 tot 22.00 uur in het Cultureel Cen-
trum De Kei te Reusel. 

De kosten, inclusief lesmateriaal en 1 keer 
het examengeld zijn € 185,00. Er zijn zorg-
verzekeringen die de hele cursus of een 
deel daarvan vergoeden. Dit kunt u bij uw 
eigen zorgverzekering navragen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij  
Ellen Sanders, telefoon 0497-641655 of via 
info@ehboreusel.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden. Meer informatie vindt u ook  
op 

www.ehboreusel.nl 

EHBO cursus 
volgen? 
Doen!

Bibliotheek Oirschot is op zoek naar 
taalmaatjes voor het Taalcafé. 
Dit is een ontmoetingsplek voor anderstali-
gen die de Nederlandse taal willen leren en 
is iedere vrijdagmiddag geopend van 14.30 
tot 15.30 uur.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die de 
bijeenkomsten voorbereiden en de deel-
nemers willen begeleiden. Het Taalcafé 
is gericht op informeel leren. Doel is het  
vergroten van de woordenschat van de 
deelnemers en daardoor hun zelfvertrou-
wen. Heb jij affiniteit met taal en groe-
pen? Kom dan helpen bij het Taalcafé.  
Bij interesse en/of vragen, mail naar  
oirschot@bibliotheekdekempen.nl

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

Atletiek Vereniging DES in Eersel is drin-
gend op zoek naar:

Looptrainers senioren
De senioren (vanaf 18 jaar) lopen in 5 groe-
pen. Afhankelijk van hun niveau en ambities 
trainen ze tot 3x per week op dinsdag- en 
donderdagavond en op zondagochtend. In 
samenspraak met collega trainers wordt 
een trainingsrooster opgesteld.

DES biedt jou de mogelijkheid een trainers- 
cursus te volgen. Daarnaast ontvang je 
afhankelijk van opleiding een vergoeding. 
Natuurlijk ben je ook welkom om deel te 
nemen aan wedstrijden en gezelligheids- 
evenementen. Enthousiaste reacties graag 
naar Tom Damen: tel. 06-13164877 of mail 
naar secretariaat@avdes.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Wij hebben erg genoten 
van alle aandacht 

rondom ons 
60-jarig huwelijk.

Familie, vrienden en 
de kleine buurt..... 

....hartelijk dank!

Dré en Riek Luijten
Hapert

Bedankt!Bedankt!
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Een groot voordeel van het in onderling 
overleg regelen van de gevolgen van 
een echtscheiding met behulp van een 
echtscheidingsmediator, is dat u met 
elkaar afspraken kunt maken die in een 
procedure niet zouden kunnen worden 
afgedwongen. Denk bijvoorbeeld aan de 
afkoop van partneralimentatie. Afkoop 
kan om meerdere redenen interessant 
zijn. 

Echt los van elkaar 
Veel mensen vinden het niet prettig dat 
ze door het voldoen of het ontvangen van 
partneralimentatie nog jarenlang met elkaar 
geconfronteerd worden. Daarbij speelt de 
onzekerheid een belangrijke rol. Namelijk 
iedere relevante wijziging van omstandig-
heden kan aanleiding geven om de alimen-
tatie te wijzigen. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan een inkomensdaling als gevolg van 
ziekte of werkloosheid, of aan de geboorte 
van een kind met een nieuwe partner. Het 
idee dat in dat soort situaties steeds weer 
overleg moet plaatsvinden over een aan-
passing van het alimentatiebedrag, levert 
vaak stress op. Door samen te kiezen voor 
afkoop, zit u als ex-partners niet meer aan 
elkaar vast en weet u waar u aan toe bent. 

Andere voordelen
•  De partner die alimentatie ontvangt heeft 

direct een (groot) geldbedrag ter beschik-
king waarmee hij of zij bijvoorbeeld een 
woning kan financieren;

•  De partner die alimentatie betaalt kan de 
afkoopsom ineens aftrekken. Voor veel 
alimentatieplichtigen is het in verband met 
de beperking van de aftrek van partnera-
limentatie met ingang van 1 januari 2020 
aantrekkelijk om nog in 2021 of 2022 af te 
kopen; In de komende jaren wordt het fis-
caal voordeel jaarlijks verder afgebouwd, 

totdat in 2023 het fiscaal voordeel altijd 
gelijk is aan het tarief in de eerste schijf.

Maar let op, afkoop heeft naast voordelen 
ook zijn nadelen. Zonder compleet te zijn 
noem ik de volgende.
•  De partner die de afkoopsom ontvangt, 

betaalt ineens een grote som aan belas-
ting over het ontvangen bedrag;

•  Als er na betaling van de afkoopsom een 
wijziging van omstandigheden optreedt, 
kan de overeenkomst in principe niet wor-
den opengebroken. Denk bijvoorbeeld 
aan de situatie waarin diegene die het af-
koopbedrag heeft ontvangen kort daarna 
opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd 
partnerschap aangaat of gaat samenwo-
nen met een nieuwe partner als waren zij 
gehuwd. Voor diegene die betaald heeft 
kan dit “zuur” voelen. Normaal gesproken 
eindigt het recht op partneralimentatie 
immers in die betreffende situaties.

•  Doordat het inkomen én vermogen van 
de ontvanger in één keer een stuk ho-
ger wordt, kan dit consequenties hebben 
voor bijvoorbeeld huurtoeslag, kindge-
bonden budget, zorgtoeslag etc.

Beperking fiscaal nadeel
Het is te voorkomen dat de ontvanger direct 
een groot bedrag aan belasting dient te vol-
doen. De ex-partners dienen dan nog in het 
jaar van de scheiding hun aangifte te verzor-
gen alsof zij het gehele jaar fiscaal partner 
waren. Daardoor kan de fiscale aftrekpost 
van de betaler doorgeschoven worden naar 
de fiscale bijtelling van de ontvanger. Per 
saldo is er derhalve nagenoeg sprake van 
een netto bedrag. Dit moet echter wel heel 
nauwkeurig worden uitgevoerd. Laat u zich 
hierbij goed adviseren! 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Afkoop partneralimentatie

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. 

VOLGENDE WEEK IN DEZE KRANT

Woonspecial, boordevol inspiratie

EERSEL - Vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs heeft Robert Tops benoemd 
tot rector van het Rythovius College in 
Eersel. Op dit moment is hij directeur-be-
stuurder van Cordaad Welzijn/Welzijn de 
Kempen. Robert start zijn nieuwe func-
tie op 1 december 2021. Hij volgt Mar-
leen van den Hurk op die 1 september 
2021 startte als directeur onderwijs op 
Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 

Robert Tops (1980) studeerde met succes 
Beleids- en Organisatiewetenschappen 
aan Tilburg University. Tijdens zijn studie 
was hij medewerker van de universiteit in 
de koppeling tussen het middelbaar on-
derwijs en de universiteit en werkte hij er 
onder andere als onderzoeker op het ge-
bied van wijkgericht werken en bestuurlij-
ke vernieuwing. Van 2006 tot september 
2012 was Robert adviseur maatschappe-
lijke ontwikkeling bij BMC Advies en Ma-
nagement, waarna hij zijn huidige functie 
aanvaardde als directeur-bestuurder van 
Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen. Een 
organisatie die zorgt voor verbinding in ne-
gen gemeentes in Zuidoost-Brabant op het 
vlak van jeugd- en jongerenwerk, mantel-
zorg, vrijwilligers- en vluchtelingenwerk. 

Ook is hij drie jaar voorzitter van de Raad 
van Toezicht bij een organisatie voor wel-
zijnswerk/peuterwerk geweest. Vanaf 2017 
tot nu is hij gastspreker/kennismaker voor 
de Algemene Vereniging voor Schoollei-
ders. Van begin 2017 tot einde 2019 was hij 
lid van de kenniskring en onderzoeker aan 
het lectoraat integrale veiligheid aan Avans 
Hogeschool. Van 2006 tot 2015 was Ro-
bert gemeenteraadslid en fractievoorzitter 
in de gemeente Veldhoven. 

Robert is opgegroeid in Dommelen en 
Veldhoven, de plaats waar hij nu woont 
met zijn partner en drie kinderen (9, 7 en 
3 jaar). 

In diverse rollen maakte hij de koppeling 
tussen maatschappelijke ontwikkeling, 
lokale inbedding, politiek en onderzoek. 
“Zoeken naar die samenhang past bij mij. 
Het Rythovius College is van grote waar-

de voor de ontwikkeling van de kernen in 
de Kempen. Een school met een bewezen 
kwaliteit. Een school waar de Kempen trots 
op mag zijn. Samen met bijna 1100 leerlin-
gen, hun ouders/opvoeders, ketenpartners 
en een team van gedreven professionals 
zullen we verder bouwen aan de toekomst 
van en voor jongeren in de Kempen. Ik kijk 
er zeer naar uit”, aldus Robert. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 
1916, is een vereniging van scholen voor 
voortgezet onderwijs in voornamelijk 
Noord-Brabant. De scholen, van gymna-
sium tot en met praktijkonderwijs, ontwik-
kelen de talenten van iedere leerling door 
‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd 
vanuit de katholieke traditie. Zo verwer-
ven de leerlingen passende startposities 
voor vervolgonderwijs en voor toetreding 
tot de maatschappij. De scholen van ver-
eniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen 
een grote verscheidenheid die de bron 
vormt voor kennisdeling en daarmee voor 
het versterken van de professionaliteit 
van onze docenten. Door het benutten 
van schaalvoordelen zijn de scholen bo-
vendien samen sterker en kunnen ze toch 
kleinschalig blijven. En daar profiteren onze 
leerlingen van. 

Robert Tops benoemd tot 
rector Rythovius College

Bewaarspecial.... mis ‘m niet !



17 8 oktober 2021

Door Renate Pijnenburg

REGIO - Eigenlijk zou de reis – De Ram-
melbakkenreis – voor Jan en Peer, ook 
bekend als ‘Het Kneuzenteam’, naar 
Edinburgh gaan maar corona gooide 
roet in het eten. Dat weerhield de he-
ren er niet van om toch door te gaan 
met hun sponsoractie. Afgelopen week 
brachten zij een cheque naar Stichting 
WensAmbulance Brabant.

Bedrag
Het is niet verplicht om een sponsoractie te 
verbinden aan deelname aan de Rammel-
bakkenreis maar het mag wel. Voor Jan en 
Peer werd het de WensAmbulance omdat 
ze ervaren hebben dat die stichting mooie 
dingen doet. Jan Kerkhofs: “De donaties 
stroomden binnen, er werden namen op 
onze auto geplakt en we kregen heel veel 
mooie reacties. Uiteindelijk heeft dat gere-
sulteerd in een bedrag van € 8.328,-. Een 
bedrag waarvan ruim twintig wensen in ver-
vulling kunnen worden gebracht. Mooi om 
bij te kunnen dragen aan een laatste wens, 
een bezoekje aan familie of een mooie dag 
om afscheid te nemen van dierbaren.”

Rammelbak
Door het enthousiasme van Jan en Peer, 
werd ook een chauff eur van de Wens
Ambulance enthousiast en schreef zich in, 
samen met zijn zoon. Peer: “Dat team – De 
Travelers - heeft ook nog eens € 8.000,- 
opgehaald. Een prachtig bedrag waarvan 

ook weer heel veel wensen in vervulling 
kunnen gaan. Het is mooi om een bijdra-
ge te hebben mogen leveren. Voor ons is 
de reis door omstandigheden niet doorge-
gaan. Dat is jammer maar onze tijd komt 
nog. We gaan dit jaar nog op reis, waarheen 
weten we nog niet maar onze rammelbak is 
er klaar voor. We hebben er zoveel tijd en 
energie ingestopt, het zou zonde zijn om 

niet te gaan.” Volgend jaar komt er nog een 
actie. Jan: “In welke vorm we ons in gaan 
zetten voor de WensAmbulance weten we 
nog niet maar we komen terug.” 

Tot die tijd gaan de heren op zoek naar een 
nieuwe motorkap want de kap die volge-
plakt is met namen van donateurs komt in 
de hal van de WensAmbulance te hangen.

Kneuzenteam haalt groot bedrag op 
voor WensAmbulance
Jan en Peer bereiden zich voor op alternatieve reis

Het is niet verplicht om een sponsoractie te verbinden aan deelname aan de Rammelbak-
kenreis maar het mag wel. Voor Jan en Peer werd het de WensAmbulance omdat ze er-
varen hebben dat die stichting mooie dingen doet. Jan Kerkhofs: “De donaties stroomden 
binnen, er werden namen op onze auto geplakt en we kregen heel veel mooie reacties.”

HAPERT - De intocht van Sinterklaas 
gaat dit jaar in aangepaste vorm door en 
vindt plaats op 14 november. Hierover 
wordt u binnenkort nader geïnformeerd. 

In de week van 18 tot 23 oktober wordt 
hiervoor de jaarlijkse collecte gehouden 
door het Sinterklaascomité Hapert. De op-
brengst hiervan wordt gebruikt om er een 
feestelijke dag van te maken voor alle kin-
deren in Hapert. Wij hopen op uw gulle gift.

Wilt u een steentje bijdrage aan deze of 
een andere activiteit van het Sinterklaas-
comité, bijvoorbeeld als collectant, mail 
dan voor meer informatie naar: 

sinterklaashapert@hotmail.com

Collecte voor 
Sinterklaas-
intocht Hapert

Koopzaterdag Hapert
16 oktober 2021

Verschillende kraampjes,
live muziek op de markt

& leuke verrassingen!

Dag van
de klant

LOKAAL
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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

Op dinsdag 5 oktober waren onze ouders 
Piet en Betsy Poppeliers uit Hapert 60 jaar getrouwd!!

Altijd samen en al 60 jaar een gelukkig paar!

Van harte gefeliciteerd.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!

60 Jaar60 Jaar
GGD Brabant-Zuidoost doet onderzoek 
naar de gezondheid, leefomgeving en 
welzijn van kinderen van 0 tot en met 
11 jaar. Ruim 26.000 ouders/verzorgers 
ontvangen een uitnodiging. Hoe meer 
ouders meedoen, hoe beter de GGD de 
gezondheid van kinderen in beeld krijgt. 
Je kunt de vragenlijst invullen via www.
startvragenlijst.nl/ggdbrabant. De inlog-
code vind je in de uitnodiging.

Maak kans op een cadeaubon!
GGD Brabant-Zuidoost voert dit onder-
zoek eens in de vier jaar uit in opdracht van 
de gemeente. Met de resultaten kunnen wij 
namelijk ons (jeugd)beleid en activiteiten 
aanpassen op de behoefte van kinderen 
en ouders/verzorgers. Hoe meer ouders/
verzorgers meedoen, hoe beter wij weten 
wat er speelt. 

Door de Kindmonitor in te vullen, maak 
je ook nog kans op een cadeaubon van 
€ 15,00. Dit bedrag kun je eventueel schen-
ken aan een goed doel. De resultaten van 
het onderzoek vind je medio 2022 op 

www.ggdkompas.nl
www.brabantscan.nl

Doe ook mee aan de Kindmonitor

LOKAAL
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

De langste gebreide sjaal 
van Nederland
Op dinsdag 5 oktober nam wethouder Davy Jansen 
een stuk gebreide sjaal in ontvangst van bewoners 
en vrijwilligers van Oktober. En niet zomaar een stuk 
sjaal; nee, deze sjaal is onderdeel van de langste 
sjaal van Nederland! Meer dan twee jaar lang werd 
er door bewoners en cliënten, vrienden en familie, 
vrijwilligers en medewerkers van Oktober gebreid 
aan de langste sjaal van Nederland. Deze moest 
langer worden dan 7,2 kilometer om het oude 
record te verslaan. De ouderenzorgorganisatie 
maakte bekend dat de sjaal maar liefst 7705,45 
meter lang is geworden. 

Het doel van deze uit de hand gelopen ludieke actie 
was om op een positieve, verbindende manier 
aandacht te vragen voor warme zorg. De zorg 
kampt al jaren met personeelskrapte. Een probleem 
dat in de komende jaren alleen maar groter zal 
worden door de vergrijzing in onze regio en de 
toename van het aantal complexe zorgvragen. We 
zullen de zorg voor onze ouderen samen, als 
maatschappij, op een andere manier in moeten 
vullen. Want aan warme aandacht voor onze 
ouderen mag het nooit ontbreken.

The Lab of Life: meer motivatie, energie en 
minder stress!

Opening gereconstrueerde graftoren in Hoogeloon
Grafheuvel De Zwartenberg van Hoogeloon is een van 
de grootste grafheuvels uit de bronstijd van Nederland. 
Het is een bron voor verhalen over 3500 jaar menselijke 
aanwezigheid en het heeft grote cultuurhistorische 
waarde, niet alleen voor onze gemeente, maar voor heel 
Noord-Brabant.

De naam die we beter kennen als het om dit deel van 
Hoogeloon gaat, is De Kabouterberg in het Koebosch. 
Die naam heeft het gekregen door de oude 
volksverhalen over kabouters en hun koning Kyrië die in 
deze heuvel zouden hebben gewoond. Alle kinderen uit 
de omgeving kennen dat verhaal en velen hebben er een 
eigen draai aan gegeven in hun fantasie.
Het mooie stuk Romeinse geschiedenis, waar archeoloog 
Hiddink van de opgravingsfirma van de Vrije Universiteit 
over vertelde, voegt daar nog een extra dimensie aan 
toe.

Reconstructie
In 2012 is door een groep inwoners van Hoogeloon een 
reconstructie van de Romeinse grafheuvel, De 
Kabouterberg gemaakt. Bezoekers krijgen hier een goed 
idee van die indrukwekkende grafheuvel.
Hoewel die reconstructie al indrukwekkend was, miste er 
nog een belangrijk element, namelijk die zeldzame 
graftoren die in de Romeinse tijd bij de Kabouterberg 
stond.  
Het is mooi dat de cultuurhistorische waarden van de 
archeologische vondsten in en rond het Koebos, nu echt 

te bekijken zijn dankzij het gedeeltelijk terug opbouwen 
van de Hoogeloonse graftoren. Daarmee wordt de 
geschiedenis van de Kabouterberg zichtbaar in het 
landschap.

’t Loons Heem nam het initiatief om verschillende 
partijen te benaderen en bij elkaar te brengen. 
Waaronder archeoloog Hiddink, maar ook de gemeente 
en vele vrijwilligers die hielpen om de graftoren te 
bouwen. Het Archeologisch Instituut van de VU in 
Amsterdam kon de informatie aanleveren die nodig was 
om de graftoren gedeeltelijk en waarheidsgetrouw te 
reconstrueren.

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 21 september 2021 de 
volgende besluiten genomen:

Deelname Metropoolregio Eindhoven in 
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen 
Zuidoost-Brabant
Akkoord met het raadsvoorstel en besluit waarmee 
geen wensen en bedenkingen worden ingebracht 
door de raad naar het algemeen bestuur van de 
MRE inzake de voorgenomen deelname van de MRE 
in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen 
Zuidoost-Brabant.

Beslissing op bezwaar tegen Wob-verzoek te 
Netersel
Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard. Het 
besluit wordt in stand gelaten.

Solidariteitsbijdrage voor het secretariaat van 
het Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport
Van 2021 t/m 2025 bijdragen aan de financiering 
van het secretariaat voor het Leefbaarheidsfonds 
Eindhoven Airport met € 1110,- per jaar.

Je gaat naar school, hebt huiswerk, wilt met je 
vrienden afspreken, hebt een bijbaan of zit op een 
(sport)club. En dan wil je waarschijnlijk ook nog wat 
slapen. Niet gek dat jij weleens denkt: #hoedan?! 
Ook in de gemeente Bladel kunnen jongeren daarom 
nu terecht voor The Lab of Life training.

Waarom The Lab of Life?
The Lab of Life methodiek is ontworpen door 
gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Het helpt je meer energie en motivatie te 
creëren voor de dingen die jij belangrijk vindt in het 
leven. Vanuit intrinsieke motivatie leer je om je niet 
alleen voor te nemen om een doel te bereiken, maar 
je gedrag daadwerkelijk te veranderen. Zo krijg je 
meer energie voor dagelijkse activiteiten, zit je 
lekkerder in je vel én verbeteren je school- en 
studieprestaties. Kortom: je bent klaar voor de 
toekomst!

Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat uit vijf sessies van twee uur. De 
doorlooptijd is acht weken. Onder begeleiding van 

een gecertificeerd trainer krijg je opdrachten in een 
persoonlijk werkboekje. Er worden in het schooljaar 
2021-2022 drie trainingen aangeboden op het 
Rythovius College en het Pius X College. Zit je op een 
andere school? Ook dan ben je van harte welkom!

Meld je aan!
Inschrijven is mogelijk voor 
alle jongeren van 12 tot en 
met 18 jaar. In oktober start 
de eerstvolgende training. 
Deelname aan trainingen 
wordt vergoed door de 
gemeente. Let op; vol = vol! 
Meld je aan via
info@suzannevangompel.nl. 
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Bestuur en ondersteuning

Begroting 2022                 In één OogopslagBegroting 2022                 In 

Bouwgrondexploitatie

Overige inkomsten afvalverwijdering

Overige inkomsten riolering 

Pachten en huur- en verkoopopbrengsten

Eigen bijdragen sociaal domein 

Bijdragen uit reserves

Rente en dividend

Overig

Onroerende zaak belasting (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges (o.a. huwelijk, paspoort, omgevingsvergunningen) 

Toeristenbelasting  

Overige heffingen/belastingen 

4.601.000

1.379.000

2.076.000

1.292.000

1.214.000

75.000

€

€

€

€

€

€

3.650.000

695.000

24.000

987.000

140.000

1.607.000

583.000

1.106.000

€

€

€

€

€

€

€

€

Het grootste deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2022 
zijn begroot op € 56.300.000,-.

inkomsten

uitgaven

Veiligheid

Verkeer en vervoer

Economie

Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)

Ruimtelijke ordening en overige

1.757.000

2.582.000

781.000

3.565.000

2.125.000

€

€

€

€

€

€

€

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Reserves en resultaat

7.813.000

2.345.000

waar komt het geld vandaan?

verkocht

waar gaat het geld naar toe?

Lokale heffingen overige inkomstenbronnen

56
MILJOEN

36,9 ,3

MILJOEN
19,4

MILJOEN

10,6

MILJOEN

56
MILJOEN

8,8

MILJOEN

,3

In dit overzicht ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente Bladel zijn in 2022. We vinden het 
belangrijk dat het prettig wonen en werken is in onze mooie dorpen 
Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. Samenwerken aan 
een hechte gemeenschap zorgt ervoor dat er veel mogelijk is. 

De digitale begroting is ook te bekijken via internet:
https://bladel.begrotingsapp.nl/begroting-2022 

Het college van burgemeester en wethouders

Gemeente Bladel

10,2

MILJOEN

1 9 1 6

ZUIVELFABRIEK
ST PANCRATIUS

Hechte gemeenschap

            rioolheffing
Vast bedrag            € 275,-

          Afvalstoffenheffing
Bij gemiddeld 12 ledigingen: € 165,-

           Onroerende zaak belasting     Bij gemiddelde WOZ-waarde: € 297,-
  

Hoeveel betaalt een gezin van 4 personen in 2022 aan:

           Onroerende zaak belasting

66%

34% 100%

19%

15%

18%

100%

woonlasten
De gemeente Bladel wil de belastingdruk 
niet verder laten stijgen dan strikt noodza-
kelijk is. In vergelijking met het landelijk 
gemiddelde heft onze gemeente al jaren 
flink minder belasting. Komend jaar is dat 
9% minder dan het landelijk gemiddelde.

sport, cultuur en recreatie

onderwijs

afval

riolering

sociaal domein

volksgezondheid en milieu

4.514.000

2.443.000

1.773.000

1.917.000

22.602.000

2.094.000

€

€

€

€

€

€

De gemeente heeft meer dan voldoende geld om haar kosten te betalen. Met een 

structureel overschot van € 1.680.000,- op de begroting 2022 heeft de gemeente nog 

een goede financiële buffer. Kortom: Bladel is een financieel gezonde gemeente.

Financieel gezond

10,8

MILJOEN

19%

wonen en werken

35,3

MILJOEN

63%
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Bestuur en ondersteuning

Begroting 2022                 In één OogopslagBegroting 2022                 In 

Bouwgrondexploitatie

Overige inkomsten afvalverwijdering

Overige inkomsten riolering 

Pachten en huur- en verkoopopbrengsten

Eigen bijdragen sociaal domein 

Bijdragen uit reserves

Rente en dividend

Overig

Onroerende zaak belasting (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges (o.a. huwelijk, paspoort, omgevingsvergunningen) 

Toeristenbelasting  

Overige heffingen/belastingen 

4.601.000

1.379.000

2.076.000

1.292.000

1.214.000

75.000

€

€

€

€

€

€

3.650.000

695.000

24.000

987.000

140.000

1.607.000

583.000

1.106.000

€

€

€

€

€

€

€

€

Het grootste deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2022 
zijn begroot op € 56.300.000,-.

inkomsten

uitgaven

Veiligheid

Verkeer en vervoer

Economie

Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)

Ruimtelijke ordening en overige

1.757.000

2.582.000

781.000

3.565.000

2.125.000

€

€

€

€

€

€

€

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Reserves en resultaat

7.813.000

2.345.000

waar komt het geld vandaan?

verkocht

waar gaat het geld naar toe?

Lokale heffingen overige inkomstenbronnen

56
MILJOEN

36,9 ,3

MILJOEN
19,4

MILJOEN

10,6

MILJOEN

56
MILJOEN

8,8

MILJOEN

,3

In dit overzicht ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente Bladel zijn in 2022. We vinden het 
belangrijk dat het prettig wonen en werken is in onze mooie dorpen 
Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. Samenwerken aan 
een hechte gemeenschap zorgt ervoor dat er veel mogelijk is. 

De digitale begroting is ook te bekijken via internet:
https://bladel.begrotingsapp.nl/begroting-2022 

Het college van burgemeester en wethouders

Gemeente Bladel

10,2

MILJOEN

1 9 1 6

ZUIVELFABRIEK
ST PANCRATIUS

Hechte gemeenschap

            rioolheffing
Vast bedrag            € 275,-

          Afvalstoffenheffing
Bij gemiddeld 12 ledigingen: € 165,-

           Onroerende zaak belasting     Bij gemiddelde WOZ-waarde: € 297,-
  

Hoeveel betaalt een gezin van 4 personen in 2022 aan:

           Onroerende zaak belasting

66%

34% 100%

19%

15%

18%

100%

woonlasten
De gemeente Bladel wil de belastingdruk 
niet verder laten stijgen dan strikt noodza-
kelijk is. In vergelijking met het landelijk 
gemiddelde heft onze gemeente al jaren 
flink minder belasting. Komend jaar is dat 
9% minder dan het landelijk gemiddelde.

sport, cultuur en recreatie

onderwijs

afval

riolering

sociaal domein

volksgezondheid en milieu

4.514.000

2.443.000

1.773.000

1.917.000

22.602.000

2.094.000

€

€

€

€

€

€

De gemeente heeft meer dan voldoende geld om haar kosten te betalen. Met een 

structureel overschot van € 1.680.000,- op de begroting 2022 heeft de gemeente nog 

een goede financiële buffer. Kortom: Bladel is een financieel gezonde gemeente.

Financieel gezond

10,8

MILJOEN

19%

wonen en werken

35,3

MILJOEN

63%
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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. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
3. Verkeersmaatregelen, Dorpsstraat Casteren week 39-2021 t/m week 42-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
4. Waterleiding vervangen, Loonseweg en Landrop Hapert week 35-2021 t/m week 42-2021 Hurkmans B.V. voor Brabant Water
5. Reinigen en inspecteren riolering kern Bladel Bladel week 36-2021 t/m week 44-2021 COR Coppelmans Ontstopping en Reiniging B.V. (Nuenen)
6. Herinrichting Groote Beerze Netersel week 35-2021 t/m week 48-2021 Aannemingsbedrijf van der Zanden B.V. (Moergestel)
7. Onderhoudswerkzaamheden, Dorpsstraat  Casteren week 41-2021 t/m week 49-2021 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
•       Gindrapassage 18, vernieuwen van de reclame, 

vervangen van een parkeerbox en het spuiten van 
2 parkeervakken;

•       Het Bosch 19, afwijken van het bestemmingsplan 
voor het wijzigen van de dierbezetting.

Casteren
•       De Vurste Putten ongenummerd, bouwen van 

een woning en het aanleggen van een inrit.

Verleende omgevingsvergunning

Casteren
•       De Vurste Putten 31, bouwen van een woning 

met bijbehorende bouwwerken en het aanleggen 
van twee inritten, datum besluit: 23-09-2021;

•       Hoogeind 4, afwijken van het bestemmingsplan 
voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, 
datum besluit: 23-09-2021.

Verleende omgevingsvergunning
Hapert
•       Smaragdweg 13, verhogen van een te bouwen 

bedrijfsgebouw, datum besluit: 28-09-2021.

Anterieure overeenkomst De 
Wijer 15 achterzijde te Hapert
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van één 2-onder-1 kapwoning. Tegen de overeenkomst 
kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De 
zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt 
vanaf 8 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage 
bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente 
Bladel.

Publicatie ontwerp-
aanwijzingsbesluit locatie 
ondergrondse restafvalcontainer 
Beukenbos-Bleijenhoek, Bladel

Op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente 
Bladel 2018 heeft het college van burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid om aan te wijzen via 
welke inzamelvoorziening de inzameling van een 
bepaalde categorie huishoudelijk afvalstoffen 
plaatsvindt. Het college heeft de bevoegdheid om 
regels te stellen over de plaats en wijze waarop 
huishoudelijke afvalstoffen moeten worden 
aangeboden.

Op 28 september 2021 heeft het college ingestemd 
met het voornemen van Schipvast BV om op 
Beukenbos te Bladel, een ondergrondse 
verzamelcontainer te plaatsen voor het huishoudelijk 
restafval van de bewoners van het aldaar reeds 

gevestigde en nog in aanbouw zijnde 
appartementencomplex Beukenbos-Bleijenhoek.

Eveneens op 28 september 2021 heeft het college een 
ontwerp-aanwijzingsbesluit vastgesteld waarbij de 
exacte locatie van die container is aangewezen.

Dat ontwerp-aanwijzingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 8 oktober 2021 
gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit kan ook 
ingezien worden via de website van de gemeente 
Bladel: www.bladel.nl. 

Tijdens bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen 
door eenieder schriftelijk of mondeling bezwaren 
worden ingebracht tegen het ontwerp-
aanwijzingsbesluit en het bijbehorende locatieplan bij 
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 
11, 5530 AA Bladel).

Voor het naar voren brengen van mondelinge 
bezwaren kan een afspraak worden gemaakt met de 
heer J. Schilders van de afdeling Ontwikkeling, 
telefoonnummer 0497-361636. Van een mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij de 
definitieve besluitvorming door het college. Zienswijzen 
die na 18 november 2021 worden ingediend, worden 
niet meer in behandeling genomen.

Wij maken u erop attent dat later tegen het definitieve 
besluit alleen beroep kan worden ingesteld als ook 
bezwaren zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit en 
men belanghebbende is.

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Horvat, G.G. Oude Provincialeweg 25, 5527 BM Hapert 30-09-2021 Land onbekend

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 11 november 
2021. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw 
naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.
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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

De beste oogzorg
met HD-zicht

Kerkstraat 4, Reusel  ·  0497-643309 Sniederslaan 25C, Bladel  ·  0497-383353Markt 62, Hapert  ·  0497-360833

*Actie is geldig van 25 september tot en met 6 november 2021.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

www.oogwereld.nl

holtman

Nu tot €150,- korting 
op topkwaliteit glazen*
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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 40

A brute kills for pleasure. A fool kills from
 hate.

-- Lazarus Long

3 6
5 7

8 4 3
7 4 6

6 2 8 7
3 8 4
1 4 2

2 5
9 3

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 10

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

8 4 1
6 3 9 5 2 7 1

5 6 5 7
6 8 1 9 7

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

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

4 7 7 9
7 4 5

8
3 1 6

7 4 4 5
6 5 8 9 8 6

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

8 5 4 7
4 9 6 5 2 8 9

4 7 8

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 40

"Tw
o things are infinite: the universe and hum

an stupidity; and I'm
 not sure about the universe."

-- Albert Einstein

3 8 1 7 2
1 9 7 6 5

2 4 3
4 2 3

2 7
1 3 8

3 1 2
9 7 4 5 3

5 2 8 3 6

PUZZELEN

In een cryptofi lippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, 
die vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde 
getal staat dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere 
woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde 
verticale balk van boven naar beneden een woord of uitdrukking te staan. 
Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: De Kempen
A 1 2 3 11 4 2 7 12

B 3 4 6

C 12 4 7 7 11 7

D 7 2 2 4 12

E 12 1 5 11 12 7 4

F 10 12 3

G 10 6 6 4 12 6

H 1 6 4 1 2 9

I 1 7 4 2 1

J 5 5
K 12 5 5 7 5

L 12 2 1

M 10 2 10 1 11 5 9

N 9 1 11 1 11 9

O 8 4 7

P 8 2 12 7 5 6 11 1 9

Q 12 5 8 5 7 11 12 9

R 12 11 4 8 12 2 1

A – Bisschoppelijke raad (9,7)
B – Hier is Jacobus malende (6)
C – Die vereniging houdt het tempo 
  hoog (3,6,4)
D – Aantrekkelijk natuurgebied 
  in Reusel (9)
E – (Kleine boodschap in) de 
  Spartelvijver (13)
F – Regionaal netwerk (6-2)
G – Streektentoonstelling (12)
H – In dit Duizels evenement wordt 
  gestreden tot men geel ziet (11)
I – Dorp in beweging (6,5)

J – Huis-aan-huis-blad (4)
K – Verwant aan de Drentse 
  Fietsvierdaagse (2,4,3,6)
L  – As ge oew eige hier in Caastere
  nog nie thuisvuult… (3,4)
M – In Hoogeloon volgen ze de 
  vorstelijke route (6,8)
N – Adellijk natuurgebied (2,12)
O – Dorp met (of zonder) inhoud? (6)
P – Plaatsen op niveau (4,2,4,6)
Q – Een aantal Kempische 
  lekkernijen (2,4,10)
R – Toegang tot de piramiden? (10,5)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord(en) 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!

De winnaar van vorige week is: 

Maria Roijmans 
uit Hapert

met het oplossingswoord: 
‘uitgaanscentrum’

Maria heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket 
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.

Maria Roijmans 

De winnaar van vorige week is: 

Maria Roijmans 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

Maria Roijmans 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

Cryptofilippine - Thema: Dieren 
 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

   G  7 1            
     H 11   1   2 2     
  I 8 10  9 12  3    6  2   
J 1  12  10  7  7 7        
  K  2 2  11    10  10 1    
 L  10  1  12  3 7        
    M 13  7    7       
N 5  9  10 7   7  7       
   O  9 7    8 2 2      
P 8  1 11 13    14  2 2      
   Q 3  8     1       
R 9 7  7   2  7         
 
 
 
 
 

De Kempen

en creatieve (online) workshops ( )
VVoooorr iilllluussttrraattiieess oopp mmaaaatt

TTeell:: 0066--2288773333228877
iinnssttaa:: vvaann..bbrreeggjjee 

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll

HalloweenHalloween
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Wat ga je doen?
Je start je werkdag met het opruimen van de binnengekomen goederen 
volgens ons locatiesysteem. Hierna ga je samen met je collega’s aan 
de gang met het klaarzetten van de orders voor onze chauffeurs. Hier-
voor gebruiken we rolcontainers die je met de hand zorgvuldig inlaadt 
zodat onze chauffeurs op een prettige manier de goederen bij de klanten 
kunnen leveren. Gedurende de dag ontvang en controleer je binnenko-
mende goederen. Je bent verantwoordelijk voor het correct en foutloos 
verwerken van de orders en draagt samen met je collega’s zorg voor een 
opgeruimd en schoon magazijn. Ons bedrijf is erg seizoengericht, er zit 
dus een behoorlijk verschil in volume tussen de rustige zomermaanden 
en topdrukte in de winterperiode.

Dit bieden wij jou:
Wij bieden je een leuke en verantwoordelijke functie in een klein collegiaal team. Vaste werktijden, een 

opgeruimde en geconditioneerde werkplek en we doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen 
gemotiveerd en met plezier naar zijn werk gaat. Het gaat hier om een fulltime functie van 40 uur per week 

met uitzicht op een vast dienstverband.

Aanvullende informatie:
Is je interesse gewekt en denk jij de ideale kandidaat te zijn voor deze vacature?  Stuur dan je CV en 

motivatiebrief naar Ellen Schalken (personeelszaken): e.schalken@vanhamexclusive.com. 
Wil je meer informatie? bel dan: 013-5050473

Van Ham Groothandel b.v., Notelstraat 43, 5085 ET Esbeek.  www.vanhamexclusive.com

Van Ham Exclusive is een familiebedrijf met een lange historie. In 1919 is offi cieel een start gemaakt 
als grossier in Tilburg. Inmiddels is het bedrijf al geruime tijd gevestigd in Esbeek. Wij zijn een ge-
specialiseerd partner voor de bakkerij en speciaalzaak en leveren een ruim assortiment Chocolade, 
Confi serie en Patisserie. Ons modern wagenpark beschikt over geconditioneerde- en diepvriescom-
partimenten zodat wij alle productgroepen in één levering bij onze afnemers in geheel Nederland en 
België bezorgen. De kracht van ons bedrijf is het uitgebalanceerde kwalitatieve assortiment i.c.m. 
een hoge servicegraad. Naast de handelstak hebben wij een eigen chocolade productiebedrijf. In 
totaal zijn er bij de combinatie 55 medewerkers in vaste dienst en hebben we het gehele traject van 

grondstof tot  afl evering van het eindproduct in eigen beheer. 

Dit ben jij:
• MBO werk- en denkniveau
• Sociaal vaardig
• Flexibel
• Service- en klantgericht
• Gemotiveerde aanpakker

Schoolverlater? Ook dan 
ben je van harte welkom!

Magazijnmedewerker fulltime / 40 uur

MAAK JIJ VAN ONS MAGAZIJN JOUW  
HEERLIJKE WERKPLEK?

WIJ HEBBEN EEN LEUKE FUNCTIE VACANT:

E XC LU S I V E

SINDS
1919

HAPERT - CoTrans breidt haar activitei-
ten uit op het Kempisch Bedrijvenpark. 
Het bedrijf heeft een kavel van 8.100 m² 
gekocht aan de Provincialeweg N284. 
 
CoTrans is sinds 2017 gevestigd op het 
KBP. Het huidige warehouse aan de Dia-
mantweg 68 biedt echter onvoldoende 
ruimte en er is behoefte aan uitbreiding. 
Daarvoor is een tweede kavel gekocht op 
het KBP. Op de nieuwe locatie wordt een 
warehouse gebouwd met een capaciteit 
van ruim 10.000 palletplaatsen. Naast ware- 

housing verzorgt CoTrans 24 uurs distribu-
tie in de Benelux en spoedtransporten door 
geheel Europa, van kleine enveloppen tot 
ladingen van 25.000 kg. 
 
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

CoTrans bouwt tweede bedrijfspand 
op Kempisch Bedrijvenpark

Burgemeester Remco Bosma en Patrick Coppens van CoTrans

De Hint
Eyckelbergh

PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW 
ADVERTENTIE 

ZICHTBAAR  
IN DE GEHELE 

KEMPEN?
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VERZORGENDE 3IG / VERPLEEGKUNDIGE 4 (24-36 uur) 
 

Wegens een toenemende zorgvraag binnen ons kleinschalig wooninitiatief zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste flexibele zorgmedewerker (niveau 3-4).  
Wij bieden een vast contract aan.   

WIE ZIJN WIJ? 

Navis Curae is een zorgonderneming die thuiszorg verleent binnen Villa 
Bleijenburgh in Bladel. Samen met de bewoners van dit kleinschalige  
woon-zorgcomplex wordt er gekeken hoe we met ondersteuning het dagelijkse 
leven zoveel mogelijk in stand kunnen houden. Wij streven ernaar om het behoud 
van sociale contacten, welzijn en gezondheid zo optimaal mogelijk te houden. 

WAT GA JE DOEN? 

Met durf, daadkracht en initiatief zorg je ervoor dat alle bewoners en familieleden 
zich thuis voelen. Je levert met een klein team zorg op maat en je draagt bij aan een 
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Kuypers  
Kunststoftechniek BV

Kuypers Kunststoftechniek is een dynamisch bedrijf dat gevestigd is op het  
Kempisch Bedrijven Park in Hapert. Wij zijn al ruim 30 jaar producent en  
leverancier van hoogwaardige kunststofproducten.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

(Leerling) CNC Draaier
Dit ga je doen:
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een (leerling) CNC Frezer.  
Als (leerling) CNC Frezer ben je werkzaam binnen een proffesionele organistie. 
Samen met je collega’s werk je in teamverband aan het produceren van kunststof 
producten van een hoge kwaliteit. Met moderne CNC gestuurde machines leer je 
de meest uiteenlopende bewerking aan kunststoffen uit te voeren. 

Dit ben jij:
Je bent een leergiering persoon die graag met anderen samenwerkt. Na een 
gedegen inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig alle werkzaamheden uit te 
voeren. Verder:

- Beheers je de Nederlandse taal
- Ben je flexibel ingesteld en ben je bereid om op andere afdelingen in te springen
- Ben je gemotiveerd en bereid jezelf verder te ontwikkelen
- Heb je een hoge mate van inzet en zelfstandigheid

Dit bieden wij jou:
- Een gevarieerde baan met veel flexibiliteit
- Een uitdagende functie
- Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
- Opleiding wordt geheel verzorg door Kuypers
- Persoonlijke begeleiding 

Vragen of meer weten?
Denk je de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie en ga je de uitdaging 
graag aan om samen met ons verder te bouwen aan de groei van Kuypers  
Kunststoftechniek, stuur dan je CV + motivatie naar:

Kuypers Kunststoftechniek BV
t.a.v. Mevr. I. Kuypers
i.kuypers@kuypers.com

Ben jij onze Nieuwe collega?

Als produc�emedewerker binnen de afdelingen hout en / of karton 

produceren van gol�artonnen en / of houten verpakkingen
assembleren van verpakkingen
controle van verpakkingen �jdens produc�e

heb je variërende werkzaamheden waarbij samenwerking belangrijk is:

bedienen en afstellen van machines
zorgen voor orde en netheid op de werkvloer
veilig werken

Werk je gestructureerd en zelfstandig? Hou je van afwisseling en vrijheid? Zoek je groei zowel bij jezelf als het bedrijf? 

Wij ontvangen graag je sollicita�e!      

       Mail je CV en mo�va�ebrief naar:

 

Kempen Packaging produceert en ontwikkelt industriële verpakkingsoplossingen en is totaalleverancier op het gebied van 
gol�artonnen verpakkingen, houten kisten, pallets op maat en verpakkingsconcepten. 

Wij zijn servicegericht en hanteren een laagdrempelige, open bedrijfsvoering. 

Dominépad 4, 5528 NC Hoogeloon, 0497-330408

Administra�e
full�me/par�me 

De administra�ef medewerker die wij zoeken

werkvoorbereiding 
telefoon en mail 
pakbonnen maken

.factura�e 
voorraadbeheer

 
Produc�e / montage
full�me/par�me 

Logis�ek
full�me/par�me 

De logis�ek medewerker is voornamelijk betrokken bi j  de 
fysieke behandeling van goederen:

Een he�ruckcer�ficaat is een pré

laden en lossen 
magazijnbeheer 
verzendklaar maken van bestellingen

.controle op kwan�teit en kwaliteit van in- en 

bewaken van orde en netheid zowel binnen als op het buitenterrein

 

uitgaande goederen 

registra�e en administra�eve afwikkeling van 
in- en uitgaande goederen
veilig werken

Wie zijn wij?

info@kempenpackaging.nl 

is accuraat en schakelt makkelijk tussen
werkzaamheden die o.a. bestaan uit:

(T.a.v. Hellen Laus)
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

Bent u het rijden naar uw (merk)
dealer vanwege de afstand beu 
aan het geraken? Zoekt u een 

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

Wij voeren het onderhoud aan uw auto 
vakkundig en betaalbaar voor u uit! 
Mét behoud van 
fabrieksgaranti e! 
Ook voor uw leaseauto.

Kijk voor meer info op 
www.garagehuijbregts.nl 
of loop eens geheel 
vrijblijvend 
(wel corona-proof) 
bij ons binnen.

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Ham
lappen

Kippen
bouten

Kippen 
vleugeltjes

Rookworst
met goud bekroondmet goud bekroond

Runder
saucijzen 

RookworstRookworstRookworst

500 gram€ 4,75
Kippen Kippen 

500 gram € 2,49
RunderRunder

100 gram€ 1,75

met goud bekroondsaucijzen saucijzen 
4+1

GRATIS

met goud bekroondmet goud bekroondmet goud bekroondmet goud bekroondmet goud bekroondmet goud bekroond

per stuk € 2,49

Gebraden fricandeau

Gebraden gehakt

100 gram € 1,75
Gebraden fricandeau

Gebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehakt

Gebraden fricandeau
100 gram€ 1,29

Gebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehakt

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 11 OKTOBER T/M ZATERDAG 16 OKTOBER

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

                                                      

Runder    
entrecôte  

Z�RK�L

Kant en klare 
quiche met ham, 

prei en k�s.
Even opwarmen en 

dan smu�en!

KLEINE QUICHES

Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare 
quiche met ham, quiche met ham, quiche met ham, quiche met ham, 

prei en k�s.
quiche met ham, 

prei en k�s.
quiche met ham, 

Even opwarmen en 
prei en k�s.

Even opwarmen en 
prei en k�s.

dan smu�en!
Even opwarmen en 

dan smu�en!
Even opwarmen en 

Z�rk�l uit het 
vat is te gebruiken 

v�r diverse     
gerechten.

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

boutenbouten
500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram € 2,49
Naturel/Gemarineerd

vleugeltjesvleugeltjes
500 gram€2,49

Onze r�kworst is 
h�rlijk van sm�k 

en h�� �n   
kna�erig l�gje.

R�KWORST

KLEINE QUICHES
met ham en prei!Z�RK�L

uit het vat!
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R�KWORST
met goud bekr�nd!

kna�erig l�gje.kna�erig l�gje.
NU V�R € 2,49

3 + 1 GRATIS

lappenlappenlappenlappenlappenlappen

500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram€ 4,75€ 4,75500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 
Naturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/Gemarineerd

Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het Z�rk�l uit het 

NU EXTRA V�RDELIG

100 gram100 gram€ 1,75€ 1,75€ 1,75€ 1,75

entrecôte  entrecôte  entrecôte  

500 gram500 gram500 gram500 gram
Naturel/Gemarineerd

Zaterdag 
personeel 

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

Bank Flint 2,5-zits in actiestof 

Nu € 2.695,--

afgebeeld: hoekbank

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS
Corona update: Kijk voor actuele informatie over 
onze winkelmogelijkheden op www.lineo.nl

N I E U W Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

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

 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

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

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

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

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

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

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

https://www.profita.nl/advies

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl

Gestelsestraat 59  Waalre  Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

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



31 8 oktober 2021 MUZIKAAL

Ben jij 13 jaar of ouder? Wil je extra geld 
verdienen? En vind je het fijn om je eigen 
tempo te bepalen? Word dan bezorger bij 
Spotta! Je bezorgt dan wekelijks weekblad 
PC55 en folders. Alles wordt bij jou thuis 
afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis te 
blijven. Je bepaalt je eigen tijd en tempo. Je 
mag namelijk zelf bepalen of je op vrijdag 
en/of zaterdag bezorgt. Zo heb je nog 
voldoende tijd over voor sport, huiswerk 
en andere hobby’s.
Meer weten? Kijk op
foldersbezorgen.com

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van voordeel en inspiratie. Dit doen 
we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke 
bezorgnetwerk met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons daarbij helpen.Goed om te weten!

Weekblad
lokaal & informatief

ontspannend & betrokken

Door Renate Pijnenburg

EERSEL - Er staat een heel bijzonder 
concert op het programma van het 
Kempisch Kamerkoor. Een concert van 
troost, van bezinning en van een andere 
kijk op het leven na corona. Els Moers 
en Adriënne Laanbroek zijn beiden heel 
lang lid, Adriënne zelfs vanaf de oprich-
ting. Zij kijken terug op 40 jaar Kem-
pisch Kamerkoor.

Uitdagend repertoire
Dit jaar wordt het 40-jarig jubileum gevierd 
van het koor dat startte als Kamerkoor ’t 
Akkoord maar al sinds jaren bekend is als 
het Kempisch Kamerkoor. “Omdat dat de 
lading beter dekt”, vindt bestuurslid Cees 
Lauwers. “We hebben leden uit de hele 
Kempen en dat mag terugkomen in onze 
naam, vonden we.” Els herinnert zich haar 
eerste repetitie nog: “Ik ging samen met 
een vriendin en ik werd meteen gegrepen 
door het genre. Dít was de muziek die ik 
wilde zingen. Nog steeds. Popliedjes zijn 
leuk maar gaan bij mij snel vervelen. Het re-
pertoire dat we met ons koor zingen, is een 
uitdaging, vergt veel oefening en brengt 
enorme voldoening. Mijn vriendin heeft het 
overigens bij één repetitie gehouden; ik ga 
nog elke week.”

Erfelijk bepaald
Adriënne had meteen belangstelling om bij 
het Kempisch Kamerkoor te gaan. “Ik werd 
enthousiast gemaakt door mijn broer Tejo. 
Ik zong in Reusel bij het jongerenkoor en 
wilde daarmee stoppen na mijn trouwen. 
Mijn broer Tejo was de dirigent en hij liep 
met plannen rond voor het kamerkoor. Hij 
zei: ‘Blijf nog een jaar bij dit koor zingen 
dan kunnen we samen met het kamerkoor 
starten.’ Zo gezegd zo gedaan en daar heb 
ik geen minuut spijt van gehad. Het is zó 
fijn om deze muziek te mogen zingen. Mijn 
man zingt niet maar is wel heel actief in het 
koor; hij doet erg veel achter de schermen, 
maakt draaiboeken en regelt veel voor 
ons.” Nadat Tejo overleed, nam broer Cees 
het dirigeren over, op uitdrukkelijk verzoek 
van Tejo. Adriënne: “We komen uit een héél 
muzikaal gezin, onze pa was ook dirigent; 
het zit ons in het bloed.”

Behoefte
Met de komst van Cees veranderde het 
repertoire wel enigszins. Adriënne: “Onze 
Tejo was van de wat kleinere werken, Cees 
kiest nadrukkelijk voor de meer imposante 
werken. Hij daagt ons uit onszelf te verbe-
teren en daarmee is hij succesvol. Ik her-
inner me het eerste concert dat we onder 
zijn leiding zouden uitvoeren in het Philips 
Muziekcentrum. Een kaartje kostte € 20,-; 

we dachten dat er helemaal niemand zou 
komen maar de zaal bleek heel goed ge-
vuld te zijn. Er is blijkbaar echt behoefte 
aan de muziek die wij brengen en dat heeft 
Cees heel goed aangevoeld.” Els voegt er-
aan toe: “We krijgen een kick van de moei-
lijkheid van de liedjes. De lat wordt steeds 
hoog gelegd en dat is fijn. Van postuur wor-
den we steeds kleiner maar als koor groei-
en we nog steeds.”

Muziek die je raakt
Het Kempisch Kamerkoor brengt gemid-
deld twee tot drie concerten per jaar. Els: 
“Sowieso brengen we elk jaar de Johan-
nes Passion op Goede Vrijdag in Eersel 
maar daarnaast nog veel andere stukken. 
Altijd klassiek maar dan kiezen we wel 
voor toegankelijke varianten; werken uit de 
Romantiek, de Renaissance, Barok of de 
Middeleeuwen. Voor ons als zangers uitda-
gend en voor bezoekers fijn in het gehoor 
liggend. Muziek die je raakt, dat is eigen-
lijk een goede omschrijving. Het afgelo-
pen jaar was moeilijk voor ons; we konden 
niet samen repeteren. Zaten we thuis voor 
Zoom maar konden elkaar niet horen. Het 
was nodig om de stembanden in vorm te 
houden maar echt prettig was het niet. Wel 
goed dat iedereen het deed want daarmee 
hebben we wel ons niveau in stand kunnen 
houden. De eerste repetitie dat we weer 
samen mochten zingen, liepen de tranen 
me over de wangen. Zó fijn!”

Uitwisselingsconcerten
Via via zijn de mooiste optredens in heel 
Europa geweest. Adriënne: “We geven 
regelmatig een concert in Gulpen maar 
er zijn ook concerten in Praag en Portu-
gal geweest. Een aantal van onze leden 
plakt daar dan een korte vakantie aan vast 
want dan ben je er toch en kun je mooi 
de omgeving gaan verkennen. De tijd vóór 
het concert moet er serieus gerepeteerd 
worden met het koor dat ons uitgenodigd 
heeft, maar daarna is altijd tijd voor ont-
spanning. Ik blijf met mijn man graag wat 
langer in Gulpen als we daar een concert 
hebben, prachtige omgeving en heerlijk 
om te gaan wandelen.”

Tenoren en bassen 
Het Kempisch Kamerkoor begon veertig 
jaar geleden met twaalf leden en zit nu al 
jaren op een redelijk vast aantal van zeven-
entwintig. “Soms vallen er een paar leden 
af. Door corona is een aantal leden ge-
stopt. Die hebben een andere invulling van 
hun tijd gekregen”, vertelt Cees. “We zijn 
nog op zoek naar leden, vooral tenoren en 
bassen hebben we er graag bij. We vragen 
wel wat van onze leden, namelijk dat je 
thuis serieus studeert en goed voorbereid 
op de repetitie komt. Daar tegenover staat 
dat je terechtkomt in een heel gezellige 
groep en muziek van hoog niveau mag zin-
gen, onder professionele begeleiding. Het 
genre moet je natuurlijk wel aanspreken; 

we zijn geen ‘standaard’ pop-koor, juist 
niet. Onze focus ligt op klassiek en dat zal 
zo blijven.” Wie interesse heeft, kan zich 
melden via de website en een keer een  
repetitie bijwonen.

Requiem van Rutter
Els en Adriënne kijken enorm uit naar het 
concert van 16 oktober in de kerk van Eer-
sel, de vaste locatie voor hun concerten. 

“We zingen het Requiem van Rutter”,  
vertelt Els. “Dat zijn de liederen van een 
begrafenismis. Heel gevoelige muziek. Bij 
mij stroomt deze muziek recht mijn hart in. 
Ik hoop dat dat voor anderen ook geldt. 
We dragen het concert op aan iedereen 
die geleden heeft onder corona; er zijn ook 
voordrachten en er komt een soliste, Rian-
ne Wilbers. Ons koor wordt begeleid door 
een orkest. Dit keer een ander orkest dan 
die van de Johannes Passion maar zeker 
zo goed.”

Kaarten
Kaarten voor het concert zijn te reserveren 
via www.kempischkamerkoor.nl en voor 
aanvang van het concert aan de deur. Een 
kaartje kost € 15,-; het concert begint om 
20.15 uur en vindt plaats in de St. Willi-
brorduskerk in Eersel. Wie onverhoopt niet 
kan op 16 oktober, kan op 22 oktober in 
Gulpen terecht waar hetzelfde concert 
nogmaals opgevoerd zal worden.

Muziek die recht je hart instroomt
Het Kempisch Kamerkoor zingt Requiem van Rutter op 16 oktober in Eersel

“Soms vallen er een paar leden af. Door corona is een aantal leden gestopt. Die hebben een andere invulling van hun tijd gekregen”, 
vertelt Cees. “We zijn nog op zoek naar leden, vooral tenoren en bassen hebben we er graag bij. We vragen wel wat van onze leden, 
namelijk dat je thuis serieus studeert en goed voorbereid op de repetitie komt. Daar tegenover staat dat je terechtkomt in een heel 
gezellige groep en muziek van hoog niveau mag zingen, onder professionele begeleiding.”
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ZO KUN JIJ DUURZAAM OP REIS

Na maandenlang ontzettend hard werken 

staat eindelijk die welverdiende vakantie 

voor de deur. Heerlijk met de beentjes 

omhoog aan het zwembad of juist een actieve 

vakantie. Maar hoe duurzaam is jouw vakantie 

eigenlijk? En kies je voor het vliegtuig of ga 

je met een ander vervoersmiddel? En is jouw 

accommodatie wel milieuvriendelijk? 

Duurzaam reizen is een dubbel begrip, want 

reizen wordt over het algemeen niet gezien als 

duurzaam. Toch is duurzaam reizen met de juiste 

tips wel mogelijk. In dit artikel leggen we je uit 

wat jij kunt doen om duurzamer te reizen. Zo 

heb je toch die welverdiende vakantie, zonder je 

voetstap groot te maken.

Vliegen? Neem de trein!
Ben jij een liefhebber van verre reizen? Dan heb ik 

helaas slecht nieuws voor je. Vliegen is de meest 

vervuilende manier van reizen. Met het vliegtuig 

op vakantie zorgt voor veel CO2-uitstoot en het 

belast het milieu 5 tot 15 keer meer dan andere 

vervoersmiddelen zoals de trein. Dat is natuurlijk 

ontzettend veel!

Nooit meer in een vliegtuig stappen is voor veel 

reizigers geen optie. Zeker als je verre reizen wilt 

maken naar bijvoorbeeld Bali, Nieuw-Zeeland 

Afrika of Australië. Toch zijn er een aantal 

dingen waarop je kunt letten wanneer je jouw 

vlucht boekt, waardoor je zo duurzaam mogelijk 

vliegt én de milieuvervuiling van jouw reis kunt 

compenseren.

● Maak jij een lange reis? Boek dan een directe 

vlucht als dit mogelijk is. Het grootste deel 

van de CO2-uitstoot vindt namelijk plaats 

tijdens het opstijgen en dalen.

● Neem zo min mogelijk bagage mee en zorg 

ervoor dat jouw koffer zo ligt mogelijk is. Dit 

scheelt niet alleen in de portemonnee maar 

ook is het een stuk duurzamer. Het is namelijk 

zo dat hoe zwaarder het vliegtuig is, des te 

meer brandstof het verbruikt en hoe meer 

vervuilende stoffen het dan uitstoot. 

● Je kan ook de CO2-uitstoot van je 

vlucht compenseren. Je hebt bij veel 

luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, 

de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van je 

vlucht te compenseren. Je betaalt dan een 

paar euro extra. Dit bedrag is afhankelijk 

van de lengte en de duur van je vlucht. De 

luchtvaartmaatschappij investeert dit bedrag 

in externe organisaties die zich inzetten 

voor duurzame energie. Zij investeren geld in 

bijvoorbeeld het planten van nieuwe bomen 

of het opzetten van duurzame landbouw in 

ontwikkelingslanden. 

Reis groen binnen Europa
Korte afstand vluchten zijn de nummer 1 

vervuiler en natuurlijk wil je ook geen uren 

in de auto zitten. Wat dacht je van de trein! 

Ontspannen, rustig en vooral veel groener. 

En dat kan al vanaf jouw eigen woonplaats. 

Alle treinen van de NS rijden sinds 2017 op 

windstroom. Enorm duurzaam dus.

Bovendien is het juist ontzettend leuk om met de 

trein te reizen. Je ziet veel meer van het land dan 

wanneer je in het vliegtuig zit en vanuit ons kleine 

kikkerlandje kan je met de trein behoorlijk ver 

komen. Eenmaal aangekomen op de bestemming 

is het verstandig om te kiezen voor de metro, tram 

of bus in plaats van een huurauto. Is de afstand 

niet te lang? Kies er dan voor om te fi etsen of te 

wandelen. Zo zie je pas écht veel van het land. 

Een duurzame vakantie in Nederland
Wanneer je écht duurzaam op vakantie wil, 

kan je er ook voor kiezen om in Nederland op 

vakantie te gaan. Veel mensen beseffen niet dat 

Nederland zoveel moois te bieden heeft voor 

zowel natuurliefhebbers als shopliefhebbers. 

Het is een duurzame keuze omdat je geen lange 

afstanden hoeft af te leggen. Zo beperk je echt 

je voetafdruk. Daarnaast maak je het nog extra 

duurzaam wanneer je kiest voor een duurzame 

accommodatie. Win-win dus!

Ook als je in Nederland op vakantie gaat 

is het verstandig om na te denken over de 

vervoersmiddelen. Je kunt kiezen om met de 

auto te gaan, maar je kan ook de trein pakken. 

Wanneer je bij jouw verblijf bent en je wil de 

omgeving gaan verkennen kan je dit uiteraard 

ook lopend of fi etsend doen. 

Oke, ik ben er. En nu?
Je bent aangekomen op je vakantiebestemming. 

Wellicht heb je een duurzame keuze gemaakt 

qua vervoersmiddel. Super goed! Maar dan ben 

je er nog niet. Ook op de vakantiebestemming 

kun je van alles doen op het gebied van 

duurzaamheid. 

Wij geven je 5 handige tips om 
duurzamer te reizen:

1. Eet vegetarisch of 
veganistisch. Probeer ook op vakantie 

af en toe het vlees en de vis te laten staan. 

Steeds meer mensen eten vegetarisch of 

zelfs veganistisch. Dit zie je dan ook vaker 

terug op de menukaarten in het buitenland. 

2. Kies voor een duurzame 
accommodatie. Maar hoe kan je 

nou achterhalen of een accommodatie 

duurzaam is? Dit kan je eenvoudig checken 

door te kijken of jouw hotel of appartement 

een GSTC of Green Key keurmerk heeft. 

3. Ga niet voor een all inclusive 
resort. Het klinkt natuurlijk heerlijk. 

Onbeperkt eten en drinken. Maar all 

inclusive resorts verspillen ook enorm veel 

voedsel. Bovendien mis je dan alle lekkere 

lokale restaurantjes, waar je vaak ook tegen 

lage prijzen kunt genieten van een heerlijke 

maaltijd.

4. Beperk je plastic afval op 
vakantie. Wist je al dat er jaarlijks 

meer dan acht miljoen ton aan plastic 

afval in de oceanen terecht komt? Kleine 

veranderingen op reis kunnen al het 

verschil maken. Zeker in warme landen 

moet je goed drinken. Koop geen plastic 

fl esjes maar neem een herbruikbare 

waterfl es mee. Daarnaast kan je jouw eigen 

tas meenemen als je boodschappen gaat 

doen en rietjes laten liggen in cafés en 

restaurants. 

5. Gebruik niet te veel water op 
reis. In Nederland hebben we schoon 

(drink)water, maar dit is lang niet in alle 

landen vanzelfsprekend. Wees daarom 

zuinig met je watergebruik op vakantie. 

Douche niet te lang en laat de kraan niet 

te lang lopen wanneer je je tanden gaat 

poetsen. 

“Wat dacht je van de trein! Ontspannen, rustig 
en vooral veel groener. ”
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Vroeger deden we jarenlang met dezelfde 

winterjas, liepen we op dezelfde 

schoenen tot deze kapot waren en 

hadden we kleding die gericht was op de 

winter en zomer in de kast hangen. Duurzame 

kleding was in principe vanzelfsprekend! Dat is 

tegenwoordig heel anders. Iedereen raakt een 

stuk sneller uitgekeken op de kleding in hun kast. 

De mode verandert zo snel dat kledingwinkels 

iedere 6 weken een nieuwe collectie in de winkel 

hebben hangen. Fast fashion zorgt ervoor dat 

we steeds meer kleding kopen die steeds minder 

dragen. Inmiddels dragen we een kledingstuk 

gemiddeld slechts 7 keer. En zo is mode een 

wegwerpproduct geworden. Dit heeft natuurlijk 

grote gevolgen op de natuur, de dieren en onze 

gezondheid. Dat kan anders! 

Waarom zou ik duurzame 
kleding kopen?
Dit is een interessante vraag, want waarom zou 

je niet gewoon dat goedkope shirtje van 5 euro 

kopen? Het is lekker goedkoop waardoor je geld 

overhoudt om misschien wel nog zo’n shirtje 

te kopen. Toch zal dit shirtje veel minder lang 

meegaan, waardoor je na snel weer iets nieuws 

moet kopen. 

Goedkope kleding is vaak niet zo duurzaam en dat 

maakt de kledingindustrie zo’n enorme vervuiler. 

Er worden enorme afstanden afgelegd om 

materialen voor de kleding te vervoeren. 

Vervolgens wordt het eindproduct ook nog over 

de hele wereld vervoerd naar de desbetreffende 

winkels.

In de fabriek worden materialen op een 

vervuilende manier verwerkt. Het verven 

gebeurt namelijk met schadelijke verfstoffen 

en het water wordt vaak ongefi lterd terug in de 

rivier gegooid.

De kwaliteit van de kleding is tegenwoordig van 

lage kwaliteit. Na enkele keren dragen is het al 

versleten. Bovendien gooien wij de kleding al 

snel weg als het niet meer ‘trendy’ is. 

Gelukkig is er verandering op komst. Want 

de doelgroep wordt steeds bewuster van 

de misstanden in de kledingindustrie en de 

gevolgen voor het milieu.

Hoe ontdek ik of mijn kleding 
duurzaam is?
Heb jij jouw kledingkast volhangen met kleding, 

maar ben je benieuwd of jouw kleding eigenlijk 

wel zo duurzaam is? Wellicht dacht je hier - 

toen je de items kocht - nog niet echt over na, 

maar ben je er nu veel bewuster mee bezig.  Op 

de Keurmerkwijzer van Milieu Centraal kan je 

jouw kleding controleren op duurzaamheid. 

Zo wordt er onder andere gekeken naar de 

arbeidsomstandigheden, het milieu en het 

dierenwelzijn. 

Het is ook belangrijk om te weten dat dure 

kledingmerken niet altijd beter presteren dan 

hun goedkopere concurrenten. Natuurlijk, 

een lage prijs betekent in de meeste gevallen 

dat het milieu en de werkomstandigheden 

van de arbeiders er de dupe van zijn, maar 

als je meer betaalt voor jouw kleding, wil dit 

niet automatisch zeggen dat de natuur en de 

kledingmakers het beter doen. 

Kinderarbeid komt helaas nog ontzettend 

veel voor. Zeker in kleine ateliers of bij 

onderaannemers. Het komt ook regelmatig 

voor dat kledingfabrieken sjoemelen met de 

administratie. Ze liegen over de leeftijd van hun 

werknemers waardoor het lijkt alsof er geen 

kinderarbeid voorkomt. 

DUURZAME MODE: HOE 
DUURZAAM IS JOUW KLEDING?

“De kwaliteit van de kleding is 
tegenwoordig van lage kwaliteit. 

Na enkele keren dragen is het 
al versleten.”

6 TIPS VOOR EEN DUURZAME 
KLEDINGKAST
1. Koop tijdloze items. Het is verstandig om goed na te denken over wat 

je precies wilt aanschaffen voordat je iets koopt. Stel jezelf de vraag: hoeveel 

seizoenen gaat dit kledingstuk mee? Hoe langer het meegaat, hoe beter. Koop dus 

iets waar je niet zo snel op uitgekeken raakt en die een tijd ‘in de mode’ zal zijn. 

2. Ruil kleding met je vrienden. Jij hebt ongetwijfeld een aantal 

kledingstukken in de kast hangen die je niet meer draagt. Organiseer een 

kledingruil met vrienden! Wellicht maak je iemand anders heel blij met de kleding 

waarop jij bent uitgekeken. Door je kleding een tweede leven te geven, maak je het 

automatisch een stuk duurzamer. 

3. Let op het materiaal van de kleding die je koopt. Wist jij 

dat synthetische stoffen worden gemaakt van ruwe olie? Dat is natuurlijk niet 

duurzaam! Niet duurzame materialen zijn o.a. katoen, nylon, acryl, wol en zijde. 

Wil jij dat jouw kleding gemaakt is van duurzame materialen? Kies dan liever voor 

organisch katoen, linnen, bamboe of hennep. 

4. Koop je nieuwe kleding in een tweedehands winkel. Uiteraard 

raden we je aan om zo min mogelijk nieuwe kleding te kopen. Heb je toch écht iets 

nodig? Kijk dan eerst bij de tweedehands winkel of er nog een pareltje tussen zit. Dit 

kan ook online op sites zoals Vinted!

5. Verkoop jouw kleding of geef het weg. Ben jij klaar met je oude 

kledingstukken? Gooi dit dan niet zomaar weg, maar geef jouw kleding een tweede 

leven! Je kunt jouw kleding verkopen op bijvoorbeeld Marktplaats, Vinted of aan 

kennissen. Hoef je er geen geld voor? Geef het dan gewoon weg. Er zijn genoeg 

Facebookgroepen met mensen die online kleding ruilen. Of misschien wil jouw nicht 

of buurmeisje jouw kleding wel hebben?

6. Was je kleding met een natuurlijk wasmiddel. Het meeste 

wasmiddel uit de supermarkt zit vol met onnodige chemicaliën. Sommige hiervan 

zorgen ervoor dat ze je kleding aantasten, waardoor de levensduur aanzienlijk 

korter wordt. Kies liever voor een natuurlijk wasmiddel zoals bijvoorbeeld Aleppo 

zeep.
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De gemiddelde temperatuur op aarde is met 

0,8 graden gestegen in vergelijking met de 

temperatuur vóór de industriële revolutie? 

Wanneer we zo doorgaan zal de aarde alleen maar 

verder opwarmen. Die opwarming heeft enorme 

gevolgen voor het milieu én onze gezondheid. 

Daarom is het hoog tijd om actie te ondernemen. 

En waar doe je dat beter, dan op de plek waar je je 

het meest thuis voelt: je eigen huis. We moeten de 

CO2-uitstoot weer onder controle krijgen. In dit 

artikel geven we een aantal handige tips hoe jij je 

steentje bij kunt dragen aan de verduurzaming 

van de wereld. Zo wordt het een makkie om 

duurzamer te wonen (en houd je er een leuke cent 

aan over). 

Energie besparen op drie manieren
Duurzamer wonen begint bij het huis 

energiezuiniger maken. Hiermee draag je niet 

alleen bij aan een duurzamere wereld, maar 

kan je direct een hoop geld besparen. Hoeveel 

je bespaart hangt af van hoe jouw woning nu 

geïsoleerd is. Er zijn drie manieren waarmee jij 

energie kan besparen.

Je woning goed isoleren

Duurzaam wonen begint bij het goed isoleren en 

ventileren van je woning. Hierbij kun je denken 

aan dakisolatie, maar ook aan de beglazing en 

muurisolatie. Het goed laten isoleren van je 

woning is een relatief lage investering, maar je 

kunt er toch een hoop geld mee besparen. 

Bespaar op jouw verwarming

Zet de verwarming wat minder vaak aan. Trek een 

lekkere trui aan en kruip onder een dekentje op de 

bank. Ook deze manier bespaart je weer veel geld. 

Je kunt er ook voor kiezen om je oude cv-ketel te 

vervangen door een ander model dat veel zuiniger 

is. Een cv-ketel is immers na 15 jaar afgeschreven 

en vervanging is allang niet meer zo kostbaar als 

jaren geleden.

Maak gebruik van zonne-energie

Een derde handige manier om energie te 

besparen is het laten plaatsen van zonnepanelen 

op je dak. Dit lijkt misschien een fl inke investering, 

maar je bespaart een hoop geld op de lange 

termijn. Een zonneboiler levert namelijk juist 

besparing op de gasrekening. Ga je verhuizen? 

Dan kan je jouw zonnepanelen ook meeverhuizen. 

Verminder je afvalberg en begin 
met goed scheiden
Probeer je afval te verminderen. Misschien kan 

je afval wel hergebruiken of recyclen? Je kan ook 

in de winkel al rekening houden met het kopen 

van de producten. Koop bijvoorbeeld producten 

die verpakt zijn in een gerecyclede verpakking. 

Zorg er ook voor dat je het afval op de juiste 

manier scheidt. Zo kan het afval effi ciënt verwerkt 

worden en eventueel gerecycled worden. Op de 

website van milieucentraal vind je alles over welk 

afval er in welke bak hoort.

Deze materialen voor meubels en 
vloeren zijn een stuk duurzamer
Ben jij op zoek naar nieuwe meubels? Of misschien 

heb je wel een nieuwe vloer nodig? Dan is het 

verstandig om hierbij duurzame keuzes te maken. 

Er zijn namelijk een aantal materialen die erg 

duurzaam zijn. Denk aan papier, kurk of bamboe. 

Deze materialen worden steeds populairder. 

Door de verschillende technieken heeft het een 

prachtige uitstraling, maar is het ook nog eens 

ecologisch verantwoord geproduceerd. Er wordt 

tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt 

van bioplastics. Dit materiaal wordt gewonnen uit 

natuurlijke producten zoals maïs en aardappels.

Natuurlijk maak je ook een hele duurzame keuze 

als je jouw meubels koopt in een tweedehands 

winkel. Dit kan ook online op bijvoorbeeld 

marktplaats. Gooi jouw oude meubels niet zomaar 

weg, maar geef ze een tweede leven. Misschien 

ken je wel mensen die hier interesse in hebben of 

je kan het verkopen of weggeven via marktplaats.

Schilderen? Dit is de meest 
duurzame verf die je kan gebruiken
Ga jij de muur verven? Of wil jij jouw meubels 

pimpen met een leuke nieuwe kleur? Ook wanneer 

je gaat verven is het van belang om duurzame 

keuzes te maken. Maak gebruik van water 

gedragen verf zoals acryl. Dit is veel duurzamer 

dan verf op terpentine basis. Hier komen 

namelijk giftdampen vanaf die slecht zijn voor je 

eigen gezondheid en de natuur. Wil jij de meest 

duurzame verf gebruiken? Kies dan voor verf op 

basis van 100% mineralen zoals kalverf.

Zorg voor veel groen in en rondom 
je woning
Groen in je interieur is tegenwoordig ontzettend 

populair. Het is een echte interieur trend 

van nu. Het draagt ook nog eens bij aan de 

verduurzaming van jouw woning! Planten in jouw 

woning fi lteren de vervuiling uit de lucht, dit 

verbetert het binnenklimaat. 

Ook draagt het bij wanneer je rondom je 

woning groen plaatst. Zo zorgen bomen in de 

tuin bijvoorbeeld voor verkoeling in de zomer, 

waardoor de airco minder snel aan hoeft. Het 

aanleggen van groen op je dak draagt weer bij aan 

de isolatie van jouw huis.

Zo bespaar je 9000 liter water per 
persoon per jaar
Hoe lang sta jij onder de douche? Een kwartier? 

Wist je dat er dan maar liefst 120 liter water 

door het doucheputje stroomt? En dat terwijl 

je eigenlijk maar vijf minuten nodig hebt om je 

lichaam en haar te wassen. Je bent dan niet erg 

duurzaam bezig.

Voordat je de douche instapt kan je een timer van 

5 minuten zetten, waardoor je nooit te lang onder 

de douche staat. Ook kan je een waterbesparende 

douchekop aanschaffen waardoor je 26 liter per 

zeven minuten kan besparen. Dit komt neer op 

zo’n 9000 liter water per persoon per jaar!

Daarnaast maak je ook een duurzame keuze 

wanneer je een keer koud doucht. Het grootste 

gedeelte van de uitstoot van douchen komt 

namelijk doordat het water verwarmd moet 

worden. Wanneer je koud of gedeeltelijk koud 

doucht ben je een stuk duurzamer bezig. Daar 

komt ook nog eens bij dat je door het koude water 

waarschijnlijk een stuk sneller de douche uitkomt. 

Ruim op en maak schoon met 
duurzame producen
Ruim regelmatig je woning op en geef de spullen 

weg die je niet meer gebruikt. Als je niemand kent 

die het wil hebben kan je deze spullen ook naar 

de kringloopwinkel brengen of op marktplaats 

zetten. Je kan hier andere mensen enorm blij mee 

maken en je zorgt weer voor minder afval. 

Na het opruimen is het uiteraard tijd om schoon 

te maken. Waarmee maak jij jouw woning schoon? 

Kies jij meteen voor de bekendste merken of 

maak je hier duurzame keuzes in? Er zijn een 

hoop natuurlijke schoonmaakmiddelen die goed 

werken. Vaak zijn deze producten ook nog eens 

goedkoper. Dit is dus een duurzame keuze én 

goed voor de portemonnee. 

DUURZAAM WONEN:
OOK IN BESTAANDE BOUW KAN DAT!
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DUURZAAM 
BOODSCHAPPEN 
DOEN

In Nederland gooien we per persoon bijna 490 

kilo afval per jaar weg. Een groot deel hiervan 

zijn onze dagelijkse boodschappen. Minder 

verpakkingsmateriaal zou dan al een fl inke hoop 

afval besparen. We mogen de supermarkten 

daarom best eens laten weten dat het minder 

mag qua verpakkingsmateriaal. Voor iedereen die 

duurzaam boodschappen wil doen hebben we 

drie alternatieven. Kwalitatief beter, gemakkelijker 

en vooral duurzamer. Maak in dit artikel kennis 

met De verspillingsfabriek, Pieter Pot en 

Boerschappen. Ook geven we je tips over hoe je 

duurzaam boodschappen kun doen.

De verspillingsfabriek
In Nederland wordt jaarlijks 590 miljoen kilo goed 

voedsel verspild. Dat komt neer op ruim 34 kilo 

voedsel per persoon per jaar. Onze aarde heeft 

het zwaar en verdient alle hulp die ze kan krijgen. 

En alle boeren, tuinders, vissers en makers van 

eten mogen ook rekenen op onze aandacht. Ons 

voedselsysteem is namelijk nog lang niet perfect. 

In de keten van handel in voedsel is goed vaak 

nog niet goed genoeg en verdwijnen er miljoenen 

kilo’s geweldig smaakvol eten naast je bord. In 

plaats van erop. Dat is gewoon niet goed. Gelukkig 

koken wij de sterren van de hemel met al dat 

lekkers. De verspillingsfabriek doet dat anders. Ze 

verspillen geen groente, geen fruit en zeker geen 

mensen.

De verspillingsfabriek maakt soepen, sauzen en 

stoofpotjes van producten die anders verspilt 

zouden worden. Groenten die afgekeurd zouden 

worden omdat ze volgens de té hoge inkoop-

eisen te klein, misvormd of te bont zijn. Of wat 

dacht je van de gesneden kopjes, kontjes of 

stronken die niet passen in de producten van de 

supermarkt.

Daarnaast werkt De Verspillingsfabriek met een 

team dat voor een aanzienlijk deel bestaat uit 

medewerkers met een zogenaamde afstand 

tot de arbeidsmarkt. Want deze kanjers maken 

verspilling tot een verrukkelijk product. 

Pieter Pot bezorgt 
verpakkingsvrije boodschappen
We kennen allemaal de boodschap bezorgers van 

de grote supermarktketens en natuurlijk PicNic. 

Maar nu is er ook Pieter Pot. Zij laten zien dat 

je ook je boodschappen op een andere manier 

kunt doen. Op een manier die duurzaam, sexy én 

makkelijk is. Want zeg nou eerlijk: al dat afval is 

toch helemaal niks!

Pieter Pot bezorgt houdbare boodschappen in 

glazen potten bij je thuis. Lege glazen potten geef 

je bij een volgende bestelling weer mee terug aan 

de bezorger – net zoals het vroeger ging met de 

glazen melkfl essen van de melkboer.

De Rotterdamse start-up groeit hard. Na het 

ophalen van een investering van 2,7 miljoen euro 

in november 2020 kon het bedrijf stappen zetten 

om op te schalen, om zo de 30.000 mensen die 

op de wachtlijst van het boodschappenbedrijf 

stonden druppelsgewijs toe te laten als klant. 

Sinds januari heeft het bedrijf zijn capaciteit 

voor het verwerken van bestellingen ruim 

verdrievoudigd, 

om zo aan de groeiende 

vraag te kunnen voldoen. 

Een van de volgende stappen waar Pieter Pot aan 

werkt is uitbereiding naar België.

Is verpakkingsvrij boodschappen thuis laten 

bezorgen eigenlijk wel duurzamer dan zelf 

boodschappen doen bij de lokale super? 

Het antwoord op die vraag is volmondig ‘ja’. 

Oprichters Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt 

hebben berekeningen laten maken door een 

extern bureau. ‘Daaruit bleek dat, zelfs als je in 

the middle of nowhere woont en de bezorgingen 

niet met een elektrisch busje gedaan kunnen 

worden, je CO2-voetafdruk nog steeds 

lager is dan wanneer je al je boodschappen 

verpakt zou kopen in de lokale supermarkt. 

Zélfs als die boodschappen in gerecycled 

karton zouden zitten. De negatieve impact 

van wegwerpverpakkingen is veel groter dan 

de besparing die herbruikbare verpakkingen 

opleveren – en daar komt natuurlijk ook nog bij 

dat het vervoer voor meerdere adressen rijdt.’

Boerschappen: het grootste korte 
keten initiatief
Boerschappen brengt de Brabantse boeren naar 

jou. Boerschappen biedt een boodschappenbox 

die direct van de boer komt. Het initiatief uit 

Breda begon klein. Oprichters Stijn Markusse en 

Stéphanie Vellekoop besloten met een groepje 

van tien bevriende stellen groenten en fruit direct 

bij boeren in de omgeving in te kopen. Al snel 

groeide dit uit naar vrienden van vrienden. Binnen 

een aantal jaar waren er meerdere pick-uppoints 

door heel Brabant. Inmiddels bezorgt het bedrijf 

overal in Nederland en wordt er niet alleen met 

boeren uit Brabant gewerkt, maar met boeren uit 

het hele land.

Boerschappen is opgericht om goed en gezond 

eten snel bij de consument te krijgen, zonder dat 

er onnodige schakels in de keten betrokken zijn 

én met volledige transparantie over de herkomst 

van de producten. Binnen twaalf uur nadat de 

producten worden geoogst, kunnen deze al bij de 

klanten thuis liggen.

De boxen van Boerschappen zijn gevuld met 

groenten, fruit, vlees, vis en zuivel. Hoewel de 

klanten bij de box recepten krijgen afgestemd op 

de inhoud van de box, is Boerschappen geen kant-

en-klare receptenbox. Niet álle ingrediënten voor 

de recepten worden meegeleverd. Hierdoor kan 

de consument zelf kiezen of hij de meegeleverde 

recepten volgt, of juist iets anders maakt met de 

producten uit de box.

Samen met Instock, een bedrijf dat overschotten 

en imperfecte producten redt van de verspilling, 

lanceerde Boerschappen in maart de Rescue Box 

tegen voedselverspilling. De Rescue Box is een box 

vol met ‘geredde’ groenten en fruit waar de boer 

nu alsnog een goede prijs voor heeft gekregen.

“In Nederland wordt jaarlijks 590 
miljoen kilo goed voedsel verspild. ”

Tips om duurzaam boodschappen te doen

1. Kies eens wat vaker voor plantaardig. Kies bijvoorbeeld voor peulvruchten, 

noten, nieuwe eiwitbronnen en kant-en-klare vleesvervangers. Vleesvervangers op basis 

van zuivel zijn wel iets minder duurzaam.

2. Kies groente en fruit van het seizoen en let op de plaats van herkomst

3. Drink water uit de kraan. Kraanwater is veel minder milieubelastend dan verpakt 

water, zoals in een plastic of glazen fl es. 

4. Verminder verpakkingsafval. Verpakkingen zijn nuttig voor de houdbaarheid 

en bescherming van producten, maar belasten ook het milieu. Overweeg dan ook welk 

product je verpakt wilt kopen en welke niet.

5. Verspil zo min mogelijk voedsel. Je kunt thuis letten op het juist bereiden en 

bewaren van voedsel om voedselverspilling tegen te gaan.

6. Let op duurzaamheidskeurmerken. Voor dierlijke producten kun je letten 

op het Beter Leven Keurmerk. Hoe meer sterren, hoe meer er rekening is gehouden met 

het dierenwelzijn. Biologische producten waarborgen ook het dierenwelzijn. Voor andere 

producten zijn er Fairtrade, PlanetProof, Rainforest Alliance, Europees biologisch, Eko en 

Demeter de topkeurmerken.

7. Ga niet alleen op het uiterlijk af. Probeer vaker groente en fruit mee te nemen 

dat er qua vorm en kleur niet perfect uit ziet. De kwaliteit is prima en het smaakt net zo 

goed. Als iedereen het laat liggen wordt het weggegooid. En dat is natuurlijk zonde. 
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zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Meeltjes

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.

Zondag 17 oktober vlooienmarkt
Sporthal Genderbeemd, Sterkenburg 616, 
Eindhoven. 09.00-16.00 uur. 
Info: 06-20299824. 
www.timmermansevenementen.nl

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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.

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

Tactile Pro Keyboard voor MAC, 2xUSB, wit 
transparant, symbolen, niet gebruikt. € 49,-. 
Tel. 06-49507923.

Lego City, Creator en Technic. Tel. 382233.

Vouwfiets, i.z.g.st. € 70,00. Tel. 06-13947904.

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

4 winterbanden, nieuwstaat, met aluminium 
velg, steek 120 mm, 5 gats. € 150,00.
Tel. 06-22054763.

4 winterbanden op stalen velg, merk Michelin 
Alpin,16 inch, voor Mazda. € 110,00. 
Tel. 06-51423632.

20 kleine hooibalen. Tel. 06-53355802.

Te huur woning
Per 1 januari 2022 in Hapert. Huurperiode 
minstens 12 maanden. Interesse? Mail naar 
driedostraat@gmail.com

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4-6 uur, 
tegen vergoeding, op woensdag, donderdag of 
vrijdag in Lage Mierde. Tel. 06-15643885.

GEZOCHT: Iemand die bij ons kookclubje wil 
komen, 1x per maand, om de beurt bij iemand 
‘s avonds thuis. Tel. 06-17596620.

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

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: 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 

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.

Vakman bied zich aan voor klusjes in en om 
het huis: timmeren, schilderen, stucwerk, 
tuinwerkzaamheden. Tel. 06-82887566.

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

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

GRATIS AF TE HALEN: 6 betonnen bielzen  
en een volle kruiwagen kiezelstenen.  
Tel. 0497-519192.

GRATIS AF TE HALEN: Fietsendrager voor 
2 fietsen. Tel. 06-11845011.

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: (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).

DIVERSEN

GEZOCHT

GEVONDEN

GEVRAAGD

GRATISTE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

 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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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!

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!

Locatie: Den Aord in Casteren | Kerkstraat 33 | €2 Entree
Locatie: Den Aord in Casteren | Kerkstraat 33 | €2 Entree

Het pad van de vrouw
TentoonstellingTentoonstelling

Met deze tentoonstelling hopen wij u een inkijkje te geven 
Met deze tentoonstelling hopen wij u een inkijkje te geven 

in de ontwikkeling van de vrouw vanaf 1930. in de ontwikkeling van de vrouw vanaf 1930. 
Vrouwen in de Gemeente Bladel zijn hier het uitgangspunt 
Vrouwen in de Gemeente Bladel zijn hier het uitgangspunt maar er is een link gelegd naar ontwikkelingen in het land. 
maar er is een link gelegd naar ontwikkelingen in het land. 
Deze tentoonstelling is voor iedereen, ook voor mannen, 
Deze tentoonstelling is voor iedereen, ook voor mannen, 

de moeite waard om binnen te lopen. de moeite waard om binnen te lopen. 

De expositieruimte biedt de mogelijkheid om de De expositieruimte biedt de mogelijkheid om de 
coronamaatregelen te kunnen toepassen. coronamaatregelen te kunnen toepassen. 

Veel plezier en hopelijk wordt u verrast.Veel plezier en hopelijk wordt u verrast.

27 oktober t/m 31 oktober
Van 14 uur tot 17 uur

Tentoonstelling
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Petrusklepel
Na de zaterdagavondmis in Hoogeloon zei 
iemand tegen mij: ‘Het was weer gezellig 
druk. Dat is fi jn.’ Na het magere coronajaar 
vinden mensen toch weer de weg naar de 
kerk. En dat proberen we vast te houden. 
Wat ook mooi is in Hoogeloon, is de expo-
sitie in d’n Anloop die nu loopt van vader 
en zoon Jac en Johan Hakkens. Stillevens 
en portretten. Er hangen zo’n 50 doeken. 
Je moet wel even afspreken wanneer je 
binnen kunt, maar dan kun je ongestoord 
rondlopen. De ambachtelijkheid van de 
kunstenaars valt op. Ik kon zo een ei van 
een doek afpakken, zal ik maar zeggen. En 
de portretten kijken je écht aan. Wat is het 
toch mooi om het talent te hebben de wer-
kelijkheid op artistieke wijze weer te geven. 
‘Woorden wekken, maar beelden trekken.’ 
Dat valt mij ook op als ik in de Pancratius-
kerk rondloop. Het is één groot kunstwerk. 
Dat inspireert ons om ook van ons eigen 
leven een kunstwerk te maken. Dat lukt het 
beste als je tijd durft vrijmaken voor wat 
echt belangrijk is voor jou. Iedere ziel heeft 
het vermogen iets van de eeuwigheid uit 
te stralen. Daarvoor zijn rust en bezinning 
nodig. Ik hoop dat u in de herfstvakantie 
die eraan komt tijd kunt maken voor mooie 
dingen. Maar eigenlijk iedere dag. Dan krijg 
je levenskunst.

Pastoor Schilder

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, Gebedsdienst

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

H. Johannes XXIII (paus)
Maandag 11 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 12 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 13 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Callistus
Donderdag 14 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

H. Teresia van Jezus
Vrijdag 15 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 16 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

29e Zondag door het Jaar
Zondag 17 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 16 en 17 oktober)

Bladel zaterdag:
- Joke van Breukelen-Spijkerboer

Bladel zondag:
- Overleden ouders Jan en 
  Sien de Beijer-Manders (f)
- Wim en Willie van Bakel-Luysterburg
- Sjef de Vocht

Casteren:
- Voor de zoeken in de parochie

Hapert:
- Frits Brekelmans (f)

Hoogeloon:
- Miet van de Vondevoort-Timmermans 
  (mgt)
- Petra Bullens-Hendriks (mgt)
- Familie Van de Pas-Bierens 
  en Bets van de Pas-Versmissen

Netersel:
- Petrus Josephus van den Hout, 
  echtgenote, kinderen en kleinkinderen

Mededelingen:
-  In oktober bidden we op weekdagen i.p.v. 

het morgengebed in Bladel de rozen-
krans. In de weekenden, voor of na de 
Mis, een tientje van de rozenkrans in alle 
dorpen.

-  De informatieavond voor de Eerste 
Communie is op donderdag 21 oktober 
om 19.00 uur in Bladel.

Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

28e Zondag door het Jaar
Zondag 10 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Jaargetijde Sarah Bereket Mebrahtom
- Piet Lavrijsen, 
  Miet Lavrijsen-van Gompel 
  en overleden gezinsleden
- Harrie van Limpt en 
  Christina van Limpt-Lanen 
  en overleden kinderen

29e Zondag door het Jaar
Zondag 17 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jaargetijde Dien Wouters-
  van Summeren
- Overleden ouders Bert Hendrikx 
  en Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Piet Pluijms
- Frans Lathouwers en 
  Miet Lathouwers-Castelijns
- Cees Coolen en Riek Coolen-Fiers
- Jan, Lies en Peter Blankers

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 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
Zondag 24 oktober: 10.00 uur. Ds. M.J Kreeft

- 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 10 oktober: 10.00 uur. Dienst in Bergeijk; ds. M.G. de Vries
Zondag 17 oktober: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 24 oktober: 10.00 uur. Dhr. P. Flach uit Nuenen

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)
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wees sociaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  0 13  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

INFORMATIEF

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
   13.00 uur-16.30 uur: biljartcompetitie senioren
   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

11 OKTOBER

T/M

VRIJDAG 

15 OKTOBER

Als blijk voor de vele belangstelling 
tijdens mijn Pauselijke Onderscheiding 
mijn hartelijke dank, ook namens mijn echtgenote, aan Pastoor Schilder, 
Parochiebestuur, vrijwilligers, de gehele familie en de parochianen!

Louis en Annie Teurlings

Bedankt!Bedankt!

Ben je mantelzorger in onze gemeente 
en heb je zin in een leuke dag met lunch 
en vermaak, samen met andere mantel-
zorgers? Meld je dan aan voor de Man-
telzorgdag op 9 november!

In juli vroegen wij mantelzorgers of zij een 
voorkeur hadden voor een Mantelzorgdag 
overdag of ’s avonds. De meesten kozen 
voor overdag, zoals voorgaande jaren. 
Daarom wordt de Mantelzorgdag dit jaar 
gevierd op dinsdag 9 november van 10.00 
tot 16.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur). De 
Mantelzorgdag vindt plaats in de Ster, De 
Houtert 6 in Lage Mierde. 

Je kunt je tot 15 oktober aanmelden via 
k.soontiens@reuseldemierden.nl. Samen 
maken we er een gezellige dag van.

Meld je aan voor de Mantelzorgdag Per 25 septem-
ber 2021 gelden 
de volgende 
richtlijnen bin-
nen het Tax-
bus-vervoer:

-  Als je een rit boekt vindt er van tevoren een 
telefonische gezondheidscheck plaats. 
Als je geen corona gerelateerde klachten 
hebt, dan mag je met de Taxbus reizen.

-  Draag een chirurgisch mondkapje (type II 
of type IIR). Ben je niet in staat dit mond-
kapje te dragen, mag je toch mee in het 
gecombineerde vervoer.

-  Wij verzoeken je om ‘reizen via automa-

tische incasso’ aan te vragen via www.
taxbus.nl

-  Laat je pasje zien aan de chauff eur, je 
hoeft dit niet te overhandigen.

-  Als je vanuit jouw gemeente een indicatie 
hebt, zoals reizen per taxibus of taxi per-
sonenauto, dan houdt de vervoerder hier 
rekening mee.

-  Alle zitplaatsen in de voertuigen mogen 
weer worden bezet. Bij een personenau-
to geldt dat er alleen 3 personen op de 
achterbank mogen plaatsnemen als dit 3 
gelijkwaardige zitplaatsen zijn.

-  Reizigers stappen zo mogelijk zelf in- en 
uit en doen de gordel om. De chauff eur 
ondersteunt als dit nodig is.

Richtlijnen binnen het 
Taxbus-vervoer

REUSEL - Op zater-
dag 16 oktober komt 
FiTTs thuisboetiek in 
D’n Aachterûm voor 
de verkoop van mo-
derne en passende 
dames- en herenkle-

ding, sieraden, sjaals en tassen. 

Het betreft hier een nieuwe activiteit. U 
kunt dan de kleding passen in D’n Aach-
terûm en er is een ruime keus aan sieraden, 
sjaals en tassen. Tijd: van 10.00 tot 14.00 
uur. 

De dames van FiTT komen ook graag bij 
u thuis voor een eerlijk persoonlijk advies!

Kledingverkoop in D’n Aachterûm

EERSEL - Datum: don-
derdag 14 oktober. 
Locatie: De Eikenburg, 
Eikenburg 10 in Eersel. 
Aanvang: 19.30 uur, zaal 
open om 19.00 uur. Toe-
gang is gratis, evenals 
koffi  e en thee.

De diagnose dementie en dan...
Hoe is het om met de ziekte dementie 
te leven. Onze gast vertelt over de eigen 

ervaring en impact die het heeft als je de 
diagnose dementie krijgt. We organiseren 
het Alzheimer Café volgens de richtlijnen 
van het RIVM. 

Daarnaast vragen we bij binnenkomst om 
een toegangsbewijs in de vorm van een 
coronacheck-app, een schriftelijk bewijs 
van de vaccinaties of een negatieve 
coronatest die niet ouder is dan 24 uur. 

Wij heten u van harte welkom!

Alzheimer Café in De Eikenburg
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more than just a bar

ELSOM
10 years the boss brothers

Z A . 0 6 . 1 1

T I C K E T S : E L S O M - R E U S E L . N L
CONCERT IN GROTE ZAAL DE VALK INGANG VIA WILHELMINALAAN

W I L H E L M I N A L A A N  4 8  R E U S E L  -  W W W. E L S O M - R E U S E L . N L

pubnights
elke vrijdag live muziek

v r . 0 8 . o k t o b e r
R e m o n  &  T o o n  L i v e

v r . 1 5 . o k t o b e r
c r e e d e n c e  c l e a r w a t e r  
r e v i v a l  t r i b u t e
( d o o r  m r  c a l l a h a n )

 

v r . 2 2 . o k t o b e r
e d  s h e e r a n  t r i b u t e
( d o o r  i  s i n g  e d  s h e e r a n )

v r . 2 9 . o k t o b e r
b a s  &  s t e i n  l i v e

G r a t i s  e n t r e e
g e o p e n d  g e o p e n d  v a n a f  1 9 . 0 0 u

De gezelligste start van je weekend!

 


