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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - De banden opgepompt, de 
kuiten gesmeerd, de zeemleren lap in de 
sportbroek? Tijd om op te stappen voor 
de Appelfl appentocht: een uitdagende 
ATB-tocht, georganiseerd door Het Snelle 
Wiel-Bestronics. Vertrek en fi nish vanaf de 
Wielerbaan aan de Lemelvelden in Hapert. 
Dag van handeling: zondag 24 oktober.

Goed geregeld
Na een jaar afwezigheid is de Appelfl ap-
pentocht van Het Snelle Wiel één van de 
eerste ATB-tochten van het tourtochtsei-
zoen. “Even hing het erom maar we durven 
het aan”, zegt organisator Koen Hollebek-

kers. “We staan te popelen om te beginnen 
en ik denk met ons een heleboel fi etslief-
hebbers. Uit voorgaande jaren kennen ze 
de tocht, weten dat er variatie in het par-
cours zit en het venijn in de staart.” Dat kan 
deelnemer Dirk Jansen beamen, hij stond 
alle edities aan de start. “Voor mij is het één 
van de beste tochten van het seizoen. Ge-
woon omdat alles zo goed geregeld is, de 
route is perfect uitgepijld. Onderweg wordt 
goed voor de deelnemers gezorgd en aan 
het einde smaakt die appelfl ap uitstekend 
bij een Leff e Bruin.”

Uitdaging
Er zijn drie routes: 35, 45 en 65 kilometer, 
die al jaren uitgezet worden door Wichard 

Coppelmans. “We gaan ongeveer elk jaar 
dezelfde kant in maar toch is het de uitda-
ging om nét wat andere paadjes te nemen. 
Soms moeten we daarvoor over privéter-
rein maar dat is zelden een probleem. We 
overleggen het netjes en gaan zorgvuldig 
met de terreinen om. Dit jaar gaan we over 
de Eurocamping, één van onze sponsors. 
Ik geloof niet dat daar normaal veel 
ATB’ers komen. Het is leuk om van de 
deelnemers te horen dat ze na jaren toch 
weer op plekken zijn geweest waar ze eer-
der niet waren. We houden er ook van om 
de deelnemers te verrassen. 

lees verder op pagina 3

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

Ook tijdens 
de werken aan de 
Europalaan blijven 
wij steeds voor u

bereikbaar!

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

Ambachtsweg 3B 
5531 AC  BLADEL   
T (0497) 33 08 88  
I  www.islbladel.nl

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

ISL Installatiebedrijf is 
hét juiste adres voor:
gas
water
cv
riolering
sanitair
dak- en zinkwerken

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist
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Het venijn 
zit ‘m in 
de staart
Appelfl appentocht
Het Snelle Wiel op 
24 oktober; opening
van het ATB-seizoen
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Winnaars van de 
Zilveren Rank zijn
bekend

4
Vier jubilarissen bij Van 
Gisbergen; anekdotes 
en herinneringen
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Voor de tocht zijn zo’n tachtig vrijwilligers en twaalfhonderd pijlen nodig. Aan deelnemers verwachten we dit jaar geen gebrek; iedereen 
staat te popelen om weer iets met een groep te gaan doen. Sporten hebben de meeste mensen voldoende gedaan in coronatijd maar 
om het weer sámen te mogen doen, is heel fi jn.  Foto: Connie Sinteur Fotografi e

Sint Joris Live:
seinen op groen voor 
grandioze show
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Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES
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

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

Dinsdag 26 oktober
De eerste workshop gaat over zonnepanelen. Met zonnepanelen kun je je eigen duur-
zame energie opwekken. Duurzame energie uit de zon veroorzaakt geen CO2-emis-
sie. Het is daarom een maatregel die heel goed past in de energietransitie die nodig is 
om de klimaatverstoring tegen te gaan. Daarnaast levert het op termijn een fi nancieel 
voordeel op. Tijdens de workshop geven we uitleg over welke zonnepanelen er zijn, 
hoe een zonne-installatie wordt opgebouwd, hoeveel zonnepanelen bij uw verbruik 
passen, wat ongeveer de kosten zijn en wat een goed plan van aanpak is.

Geen geschikt dak.
Soms is een dak niet geschikt of groot genoeg om zonnepanelen op te leggen. Dan 
kunt u meedoen met een collectief dak van KempenEnergie. Jouw panelen liggen 
dan samen met die van anderen op een groot dak elders. We leggen uit hoe dat werkt 
en hoe u mee kunt doen.

Aanmelden
De workshop is interac-
tief. Er is dus gelegen-
heid om vragen te stellen. 
Aanmelden kan via de 
website van de Biblio-
theek de Kempen. Zoek 
naar Workshops onder 
Activiteiten. Kort voor de 
dag dat de workshop plaats 
vindt, kijk je een link toege-
stuurd. Deelname is gratis.

BLADEL - 
O u d e r e n 
moeten en 
kúnnen zo-
lang moge-
lijk zelfstan-

dig thuis wonen. Alleen dit moet wel 
op een veilige manier mogelijk zijn. Op 
donderdagavond 21 oktober, van 19.00 
tot 20.30 uur, vindt er bij Bibliotheek Bla-
del een gratis lezing plaats over de web-
site van het Langer Thuis Kompas. Een 
website die ouderen en mantelzorgers 
inzicht en overzicht biedt in het onder-
steuningsaanbod in de regio. 

Zelfstandig thuis wonen van ouderen
Het belooft een interactieve lezing te wor-
den. Het team gaat met je in gesprek over 
handige functionaliteiten die te vinden 
zijn op de website en de veranderingen in 

het zorglandschap. Zo komen er steeds 
meer ouderen (met digitale vaardigheden), 
neemt het aantal mantelzorgers toe en 
zorgprofessionals af. Gelukkig zijn er han-
dige hulpmiddelen en diensten waar oude-
ren terecht kunnen. De vraag is: hoe kies 
je hulpmiddelen en diensten die passen bij 
jouw zorgvraag? Het Langer Thuis Kompas 
speelt in op die behoeften en ontwikkelin-
gen. 

In een samenwerking tussen 7 samenwer-
kende Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorgorganisaties in de regio Eind-
hoven en de Kempen is het Langer Thuis 
Kompas ontwikkeld. Ouderenzorgorgani-
satie Oktober is één van de samenwerken-
de partijen.

Aanmelden
Heb je zin in een avondje uit en om actief 
in gesprek te gaan over de mogelijkheden 
in langer thuis wonen? Meld je aan via de 
agenda op de website van Bibliotheek De 
Kempen. Aanmelden kan ook telefonisch 
via 085-7733290 of aan de balie van Biblio-
theek Bladel op Markt 4 in Bladel.

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing Langer Thuis Kompas 
bij Bibliotheek Bladel

REUSEL - Ben jij in de 
leeftijd van 10 tot en met 
15 jaar en ben je wel in 
voor een mooie uitda-
ging? Schrijf je dan in 
voor de Duatlon in Reusel 
op zondag 7 november en 
laat zien wat je in je mars 
hebt.

De wedstrijd voor de jeugd begint op 
om 09.30 uur. De start en fi nish is op het 
sportpark in Reusel bij het clubgebouw 
van AVR’69. Deze wedstrijd bestaat uit 2 
km lopen, daarna 12 km fi etsen en tot slot 
nog 1 kilometer lopen. Het loopparcours 
gaat voornamelijk over zandpaden en het 
fi etsparcours leidt de deelnemers over 
bos- en zandpaden. Nieuw voor de fi et-
sers is de pittige heuvelpartij die naast de 
nieuwe atletiekbaan is aangelegd. Kortom, 
een pittige maar mooie uitdaging voor de 
lopers en fi etsers. En door de verschillende 
passages van de deelnemers bij de atle-
tiekbaan is het ook voor de toeschouwers 
een aantrekkelijk schouwspel. De jeugd 
kan in verschillende categorieën starten.

Individuele jeugdduatlon
Zo zijn er ereprijzen te winnen voor de indi-
viduele deelnemers bij de jongens en bij de 

meisjes. Dit zijn de deelnemers die zowel 
de looponderdelen als het fi etsgedeelte 
helemaal zelf afl eggen. 

Jeugdduatlon voor duo’s
Verder zijn er ereprijzen te winnen voor de 
duo’s. Dit zijn jeugdteams die bestaan uit 1 
loper (die 2x in actie komt) en 1 fi etser. 

Kind-ouderduatlon
Tot slot is het bij deze jeugdduatlon moge-
lijk om met een kind-ouderduo aan te tre-
den. Hierbij doet 1 van de 2 de looponder-
delen en de ander doet het fi etsgedeelte. 
Het kind dient hierbij in de leeftijdscatego-
rie van 10 tot en met 15 jaar te zitten. Ook 
bij deze categorie ontvangen de snelste 3 
combinaties een ereprijs.
   
Duatlon voor recreanten en wedstrijd-
deelnemers
Inmiddels is de deelnemerslijst bij de 
recreanten (vanaf 16 jaar) en de wedstrijd 
deelnemers (vanaf 18 jaar) al opgelopen tot 
zo’n 250. De limiet is 300 inschrijvingen, 
dus als je hieraan mee wilt doen, schrijf 
je dan nog snel in. Ga voor alle informa-
tie en voor het inschrijven voor de duatlon 
naar: 

www.avr69.nl

7 november jeugdduatlon in Reusel
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Zoals op het laatst, dan denken ze dat ze 
er zijn maar dan zit er toch nog een venijnig 
stukje in. Achteraf vinden ze het altijd leuk 
maar op het moment dat je denkt dat je 
de fi nish hebt bereikt en je moet nog twee 
kilometer, is het niet altijd even grappig.”

Samen
Voor de tocht zijn zo’n tachtig vrijwilligers 
en twaalfhonderd pijlen nodig. “We kunnen 
altijd handjes gebruiken”, vertelt Koen. “Er 
zijn taken genoeg te verdelen: het beman-
nen van een post, verkeersregelaar, par-
keerwacht, bewaking, inschrijving of het 
hangen van de pijlen. Wie zin heeft om te 
komen helpen is welkom. Meld je via de 
website. Aan deelnemers verwachten we 
dit jaar geen gebrek; iedereen staat te po-
pelen om weer iets met een groep te gaan 
doen. Sporten hebben de meeste mensen 
voldoende gedaan in coronatijd maar om 
het weer sámen te mogen doen, is heel 
fi jn. Uiteraard houden we alle maatregelen 
in het oog maar we mogen weer van start.” 
Bakker van Heeswijk zal het druk krijgen 
met het bakken van voldoende appelfl ap-
pen.

Geen wedstrijd
De Appelfl appentocht is geen wedstrijd. 
“Maar dat maken we er wel van”, lacht Dirk. 
“Het maakt niets uit wie er het eerst over 
de streep komt maar in de groep waarmee 
ik fi ets is het toch wel een dingetje. We da-
gen elkaar uit en kunnen het niet goed ve-
len als we tweede worden. Daarbij houden 
we natuurlijk wel altijd de veiligheid in het 
oog. Op smalle stukjes halen we andere 
deelnemers niet in of we zeggen netjes aan 
welke kant we inhalen en met hoeveel we 
zijn. Op die manier houden we het voor alle 
deelnemers leuk. Je kunt tussen half negen 
en tien uur starten dus onze groep kiest er 
altijd voor om een beetje uit te slapen en 

iets later te starten. Het gaat er uiteindelijk 
om dat je lekker bezig bent geweest.”

Inspanning voor ontspanning
Over de ideale weersomstandigheden ver-
schillen de meningen. “Het is best grap-
pig als het de nacht ervoor fl ink heeft ge-
regend”, vindt Wichard, die zelf niet mee 
fi etst. “Dat maakt de tocht extra zwaar dus 
deelnemers hopen vooral op lekker weer 
met een zonnetje en weinig wind. Voor ie-
dereen is er wel uitdaging, ongeacht het 
weer. Het parcours kent sowieso zware en 
makkelijke stukken. We rijden de route vaak 
na om te kijken of er toevallig omgewaaide 
bomen liggen of er niet toevallig gemaaid 
moet worden. Het is voorgekomen dat ik 
midden in de nacht een boom stond weg 
te zagen op een doorgaande weg. Het is 
ons streven om de deelnemers niets te la-
ten merken van de inspanningen die we 
leveren; zij moeten gewoon ontspannen 
kunnen genieten van een mooie tocht.”

Info
Aanmelden voor de tocht gebeurt per voor-
keur vooraf online. “We willen voorkomen 
dat veel mensen bij de inschrijftafel staan”, 
legt Koen uit. “Het kan wel, als je echt de 
weerberichten af wilt wachten maar liever 
vooraf inschrijven. Voor de bakker ook fi jn 
dat hij weet hoeveel fl appen er gebakken 
moeten worden. Om dat te stimuleren 
ontvangt iedere 75e online-inschrijver een 
doos appelfl appen of abrikozen speciaal 
vlaai van Bakkerij van Heeswijk.  Even voor 
de goede orde: er zijn drankjes te krijgen 
maar het clublokaal blijft gesloten. We vra-
gen iedereen zich aan de geldende maatre-
gelen te houden en dan gaan we er met z’n 
allen een mooie dag van maken.”

Meer info: Facebookpagina van de Appel-
fl appentocht en zie:

www.appelfl appentocht.nl

vervolg van pagina 1

APPELFLAPPENTOCHT

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZATERDAG
23 OKTOBER

BELS VLOERTARWE
Tarwebrood, gebakken

op de vloer van de oven.
Met een karakteristieke

eigen smaak door het direct op de
vloer van de oven te bakken.

Van € 2,70   

Nu voor € 2,25
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Fotografi e: Dirk Janssen

HOOGE MIERDE - Internet is leuk en 
handig, maar er loeren ook allerlei ge-
varen. Tijdens deze avond wil Frans 
Meulenbroeks ingaan op een aantal van 
deze gevaren en hoe je je daartegen 
kunt beschermen.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen: 
1. Bankieren en cybercrime.
2.  Hoe kun je oplichters herkennen die zich 

als de bank voordoen?
3. Hoe gaat WhatsApp fraude in zijn werk. 
4.  Daarnaast is er aandacht voor een aantal 

andere manieren van oplichting.

Deze informatieavond is op donderdag 21 
oktober, om 19.30 uur, in De Schakel, De 
Stad 5 in Hooge Mierde. Ook is deze avond 
een wijkagent aanwezig voor eventuele 
vragen. Iedereen is van harte welkom!

Informatieavond 
over cybercrime 
in De Schakel
Donderdag 21 oktober
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Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Nu verkrijgbaar
Diverse skylines op trui, shirt

mok, vogelhuisje etc.

Markt 4, Hapert

Tekst: Wim Lavrijsen 
Foto: Geert Vaessen Fotografie 

KEMPEN - Techniekclub OpEigenRisico 
uit Riethoven en trainingsgroep Beweeg 
Natuurlijk uit Hooge Mierde zijn de win-
naars geworden van de Zilveren Rank 
2021. Beide verenigingen ontvangen  
€ 5.000,-, het geldbedrag dat verbon-
den is aan deze jaarlijkse prijs van de 
Stichting Kiemkracht. Die wil daarmee 
de ontplooiingsmogelijkheden van jon-
geren in de Kempen bevorderen. 

De prijzen werden op 8 oktober bekend-
gemaakt in het Pius X-College in Bladel. 
Voor deze locatie was gekozen omdat 
deze school voor voortgezet onderwijs vo-
rig jaar de Zilveren Rank won. Dat was met 
Scoolsport, een programma rond bewegen 
buiten schooluren. Het was voor de tiende 
keer dat de Stichting Kiemkracht de Zilve-
ren Rank uitreikte. Vanwege dit jubileum 
waren er twee hoofdprijzen. 

Laptops vervangen
De eerste Zilveren Rank werd uitgereikt 
door René Speelman, manager duurzaam 
ondernemen bij IT-bedrijf Sogeti. Hij bena-
drukte dat het van groot belang is wanneer 
kinderen tijdig leren om zelf iets te maken. 
Dat biedt ontplooiing, maar ook vormt het 
een basis voor een duurzame samenleving. 
Vanuit dit oogpunt vond hij het een goede 
keuze van de jury om de prijs toe te ken-
nen aan OpEigenRisico. Deze Riethovense 

jongerenclub is – onder begeleiding – actief 
op vele fronten van techniek. Zo bouwen 
ze raketten van petflessen, hovercrafts van 
stofzuigers of MP3-versterkers. Alles op ei-
gen risico. Samen met hun jeugdige club-
leden Guus, Jurre, Myrthe Louise, Wies en 
Nine namen de begeleiders Robert-Jan, 
Mariella en Armand de prijs in ontvangst. 
Ze waren er bijzonder blij mee en lieten 
weten het geld vooral te gaan gebruiken 
om oude laptops te vervangen en nieuwe 
robots te gaan bouwen.

Lekker buiten spelen
Harrie Tuerlings, oud-burgemeester van 
Reusel-De Mierden, reikte de tweede  
Zilveren Rank uit aan looptrainer Leo van 
Avendonk en natuurcoach Nienke Erisman 
van de Hooge Mierdse trainingsgroep Be-
weeg Natuurlijk. Hij schetste hoe deze club 

er op een bewonderenswaardige manier 
in slaagt jongeren tot bewegen aan te zet-
ten en zo hun grenzen te laten verleggen. 
Dit alles met slechts eenvoudige, natuur-
lijke hulpmiddelen. De activiteiten vinden 
plaats in het buitengebied van Hooge 
Mierde, onder meer bij de Spartelvijver en 
het Zwartven. Begeleidster Nienke Eris-
man relativeerde een en ander: “We laten 
iedereen gewoon lekker buiten spelen.” De 
prijs biedt volgens haar perspectief voor de 
aanleg van een blotevoetenpad. “Dat zou 
mooi zijn. Lekker je schoenen uit, dan voel 
je dat je leeft. En dat gunnen wij iedereen.”

Op zoek naar nieuwe formule 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking blikte 
bestuurslid Paul van der Waerden terug op 
tien jaar Zilveren Rank. Hij liet voorbeelden 
zien van Kempische verenigingen die dank-

zij deze prijs helemaal in de lift belandden 
en dingen konden realiseren waar ze soms 
hun hele voortbestaan aan te danken heb-
ben. Toch zal dit allemaal anders gaan wor-
den, zo deelde bestuurslid Wim van Rooij 
aan het eind van de bijeenkomst mee. Het 
aantal instellingen en verenigingen dat een 
gooi doet naar de Zilveren Rank is de laat-
ste jaren in aantal sterk teruggelopen. Ook 
zitten er regelmatig verdubbelingen tussen. 
Om die reden heeft het Kiemkracht-be-
stuur besloten om de oude formule van de 
jaarlijkse prijsuitreiking los te laten. Wel zal 
Kiemkracht zich blijven inzetten voor jon-
geren in de Kempen. Hoe de nieuwe for-
mule er uit komt te zien, is nog niet bekend. 
Het bestuur beraadt zich daarover. Sug-
gesties van ‘buiten’ zijn van harte welkom.

www.stichtingkiemkracht.nl

Zilveren Rank voor ‘techniekclub OpEigenRisico’ en ‘trainingsgroep Beweeg Natuurlijk’

Op 16 maart 
2022 zijn het 
weer gemeen-
t e r a a d s v e r -
kiezingen. Dit 
lijkt nog ver 
weg, maar de 

voorbereidingen hiervoor zijn al in volle 
gang. Wil je je als nieuwe partij verkies-
baar stellen en zo meebeslissen over 
wat er in de gemeente Eersel gebeurt? 

Wees er op tijd bij!
Een politieke partij kan zich tot en met 20 
december 2021 bij het centraal stembureau 
van de gemeente Eersel registeren. Vervol-
gens heb je tot en met 31 januari 2022 de 
tijd om de kandidaten van jouw partij door 
te geven. Bij zowel de registratie van de 
partij als bij de kandidaatstelling moet je 
enkele documenten voorleggen. Het kost 
tijd om deze documenten samen te stellen 
en te verzamelen. Het is dus belangrijk op 
tijd te beginnen om er zeker van te zijn dat 
je kunt deelnemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022.

Meedoen?
Heb jij of jouw politieke partij interesse en 
wens je meer informatie over de procedu-
re en het aanleveren van stukken? Ga naar 
www.eersel.nl/verkiezingen. Wil je meer 
weten over wat er van je verwacht wordt 
als raadslid, neem dan contact op met de 
griffie via griffie@eersel.nl of telefonisch via 
(0497) 531300. De belangrijke data rondom 
de verkiezingen vind je ook op: 

www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten

Aanmelden 
gemeenteraads
verkiezingen 
t/m 20 december
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

2 stokjes saté
Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,

kan dit tot een andere prijs leiden.
Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

 Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten 
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 

Het buffet bestaat uit verschillende soepen, 
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit 
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

Onbeperkt eten 
én drinken*

All inclusive vanaf

€ 24,90 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    6,60   €    7,20
  5  t/m 11 jaar    €  15,40   €  18,50
12  t/m  64 jaar    €  25,90   €  31,70
65 +    €  24,90   €  28,70

Wij zijn op zoek naar werknemers

DENIM
have a nice

247 Jeans
authentieke denims

en onverwoestbare werk jeans

DIRECT OP
VOORRAAD

Al 10 jaar DE specialist op  gebied 
van bedrijfskleding voor bedrijven in de regio

W O R K W E A R  &  S A F E T Y10jaar

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

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

info@workshopsafety.nl

nieuw

VESSEM - Zaterdag 11 september was 
het zover: de deuren van de Wereldwin-
kel gingen dicht. Oorspronkelijk was het 
de bedoeling om deze sluiting per 1 ok-
tober te laten plaatsvinden, maar gezien 
het vlotte verloop van de uitverkoop en 
het feit dat er als gevolg daarvan bijna 
niets meer in de winkel te vinden was, 
is toen in overleg tussen bestuur en vrij-
willigers van de Wereldwinkel besloten 
deze datum te vervroegen.

Voor het bestuur was dit aanleiding om er 
toch een enigszins formeel moment van te 
maken om op die manier stil te staan bij 
‘het einde van een tijdperk’, zoals we dat al 
eens eerder betiteld hadden. Rond 15.30 
uur sloten daarom, namens het bestuur, de 
penningmeester en de voorzitter aan bij de 
delegatie van Wereldwinkel-medewerkers 
die die zaterdag aanwezig was.

Tijdens het dankwoord namens het be-
stuur, waarbij ook de ‘mixed feelings’ met 
betrekking tot deze stap nog eens aange-
stipt werden, vroeg de voorzitter de aan-
wezige vrijwilligers naar een voor hem/
haar belangrijke en fi jne herinnering aan de 
eigen Wereldwinkeltijd. Genoemd werden: 
de gezamenlijke inkoopdag waarbij de 
voorwerpen geselecteerd werden die een 
plaats in de winkel zouden krijgen – altijd 
een soort ‘feestje’, de spontane ontmoetin-
gen met klanten waarbij vaak diepgaande 
gesprekken ontstonden en ook de bijzon-
der prettige samenwerking als Wereld-
winkelgroep. Deze zonnige herinneringen 
werden symbolisch ondersteund door het 
aanbieden van een bos zonnebloemen, 
vers van het veld.

Tot besluit van deze bijeenkomst overhan-
digde de penningmeester, namens bestuur 
en medewerkers van de Jacobushoeve, 

een cheque aan de laatste coördinator van 
de Wereldwinkel. Met deze cheque wil het 
bestuur haar grote waardering laten blijken 
voor de jarenlange inzet van alle Wereld-
winkel-vrijwilligers: de mensen uit het 
heden, maar zeker ook voor die uit het 
bijna 30-jarige verleden. Dank daarvoor! 
Het bedrag kan door het team van We-
reldwinkel-vrijwilligers besteed worden aan 
door henzelf gekozen doelen, die passen 
bij de Wereldwinkelgedachte. 

Omdat er de laatste tijd wat verwarring is 
ontstaan over deze sluiting willen wij hier-
bij tevens benadrukken dat de kringloop-
winkels en onze ontmoetingsruimte het 
Praathuis gewoon open zijn voor bezoe-
kers. Weliswaar nu nog drie dagen, maar 
wij streven ernaar om dat z.s.m. weer op te 
schalen naar vijf dagen in de week. U bent 
van harte welkom op dinsdag-, donder-
dag- of zaterdagmiddag in onze winkels. 
Op deze dagen is het in de ochtend tevens 
mogelijk om goederen aan te leveren of 
het Praathuis te bezoeken voor een kopje 
offi  e of thee.

www.jacobushoeve.nl

Sluiting van de Wereldwinkel 
bij de Jacobushoeve

BLADEL - De Kempi-
sche Vrouwen Gilde 
Bladel organiseert op 
vrijdag 5 november een 
lezing, die wordt ver-
zorgd door journalist 
en mediaman Theo Ver-

bruggen. Hij werkte bij Radio Tilburg, 
Omroep Brabant, voor de VARA en later 
de NOS. 

Theo Verbruggen gaat een lezing houden 
over een leven in en rond het dagelijkse 
nieuws. Hoe wordt in het journaal een ver-
slag gemaakt en wat eist dat van een ver-
slaggever? Hij zal voorbeelden laten zien 
van hemzelf en anderen. Hij kan putten uit 
zijn vele ervaringen, die hij heeft gehad in 
de 25 jaar dat hij bij de NOS werkzaam is 
geweest. Theo Verbruggen komt oorspron-
kelijk uit Erp en heeft ook veel ervaring met 
nieuws in het Brabantse land. 

Iedereen is van harte welkom bij deze 
avondlezing in het Auditorium Rabohuis, 
Markt 7 in Bladel (ingang Auditorium ach-
terzijde gebouw aan de Beatrixlaan). Voor 
leden van het KVG is de lezing gratis. Aan 
andere belangstellenden vragen we een bij-
drage van € 5,00 (incl. koffi  e/thee). Aanvang 
lezing: 19.30 uur (koffi  e/thee vanaf 19.00 
uur). Aanmelden leden digitaal via website 
en aanmelden introducé(e)s bij Nanny ’t 
Hart, e-mail activiteitennanny@kvgbladel.nl 
of tel. 06-11461609 (uiterlijk 4 november).

KVG-avondlezing: 
‘Een leven in en rond 
het dagelijks nieuws’
Door journalist en mediaman 
Theo Verbruggen

BLADEL - Op zondag 31 oktober orga-
niseert IVN-afdeling Kempenland-West 
een wandeling onder leiding van natuur-
gidsen. De wandeling vindt dit keer plaats 
op het landgoed Ten Vorsel in Bladel. 

Iedereen is weer van harte welkom en deel-
name is gratis. Vertrokken wordt om 09.00 
uur vanaf de parkeerplaats aan het begin 
van de beukenlaan op Ten Vorsel  (tegen-
over kampeerboerderij De Vorselse Molen 
aan de Bredasebaan). De wandeling duurt 
ruim twee uur. Op Ten Vorsel komt veel loof-
hout voor, als laanbeplanting en ook tussen 
de dennen en sparren in de diverse bosper-
celen. Met wat geluk kunnen we dan ook op 
31 oktober volop genieten van de kleurige 
herfsttooi van beuken, berken, (Amerikaan-
se) eiken en andere loofhoutsoorten. Ten 
Vorsel is ook een goede plek om op zoek 
te gaan naar paddenstoelen. Omdat het in 
de afgelopen maanden lang niet zo droog 
is geweest als in de zomers van de vorige 
drie jaren, verwachten wij er dit jaar veel ver-
schillende soorten te kunnen vinden. Komt 
u mee genieten van de kleurige herfstpracht 
en meezoeken naar paddenstoelen op Ten 
Vorsel? De moeite wordt zeker beloond!

Herfst en paddenstoelen 
op landgoed Ten Vorsel
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Als iemand die graag leest en schrijft en 
met een neusje voor fantasy was het een 
kwestie van tijd voordat In de Ban van 
de Ring van J.R.R. Tolkien mijn pad zou 
kruisen. Gek genoeg was niet het boek 
maar een bordspel mijn eerste kennis-
making met deze epische trilogie. Toen 
ik het spel in het Intertoys-boekje zag 
staan was ik verkocht. Sinterklaas had 
dat ook door. 

Het thema sprak me aan, want vrienden 
op school hadden het wel eens over de 
boeken. Dankzij het bordspel maakte ik 
kennis met Frodo, Sam, Gandalf en de 
rest. Achter in het regelboek las ik voor 
het eerst het verhaal (in samengevatte 
vorm), waardoor ik beter wist wat al die 
locaties in het spel waren: Lothlórien, 
Helms Deep, Shelob’s Lair, en natuurlijk 
Mount Doom. 

Een obsessie was geboren. Later kreeg 
ik van mijn vader (van wie ik een connec-
tie met de Sint vermoedde) het eerste 
boek; de Reisgenoten. Op de bladzijdes 
kwam het verhaal echt tot leven. Mijn 
ouders zagen wat het met me deed; 
hoe ik inspiratie opdeed voor mijn eigen 
schrijfsels en ik uiteindelijk voor mijn 
profi elwerkstuk nog meer in de trilogie 
dook. Toen ik achttien werd kreeg ik een 
replica van De Ring voor mijn verjaardag, 
omdat mijn ouders me iets bijzonders 
wilden geven. Ik heb die ring nog steeds; 
ik draag hem nooit, want daar is hij me 
veel te speciaal voor.

En toen kwam de fi lm er: niet eentje, 
maar een heuse trilogie. Dit zou niet 
zomaar een fi lm worden. In de kerstva-
kantie konden we erheen: ons pap, mijn 

broertje, en ik. Ik had me voorgenomen 
om het boek gelezen te hebben voordat 
we naar de bios gingen maar dat was 
me niet gelukt. De twee opeenvolgende 
jaren (ik had inmiddels de gehele trilogie 
gekocht) lukte het me ook telkens niet 
om het boek op tijd uit te hebben vóór 
de fi lm. 

Wanneer zouden we Gollum te zien krij-
gen? Of Shelob? Hoe zou Mount Doom 
eruit zien? Zonder dat we het door 
hadden veranderde de fi lmreeks in een 
kersttraditie. Het werd het hoogtepunt 
van de kerstvakantie waar we al ruim van 
tevoren naar uitkeken. Het eerste jaar 
dat we geen nieuwe fi lm kregen hebben 
we een tweedaagse marathon georga-
niseerd van de langere DVD-versies van 
de fi lms. Onvergetelijk. 

Laatst hield ik weer een marathon, samen 
met ons pap. Hoe meer ik erover nadenk, 
hoe meer bijzonder het wordt – dat een on-
schuldig Sinterklaascadeau een levens-
lange passie bewerkstelligde die de ba-
sis legde voor herinneringen, waarvan de 
laatste nog lang niet gemaakt is. Hoewel 
de fi lms me nooit ongeroerd hebben ge-
laten, merk ik dat het vooral de kleine 
momenten zijn waar ik natte ogen krijg 
– niet de epische momenten van bra-
voure of onverschrokkenheid, maar juist 
de momenten van aff ectie tussen Frodo 
en Sam of zijn oom Bilbo; die, tegen alle 
schijn, verdacht veel weg heeft van de 
Sint die mijn passie en deze traditie op 
gang hielpen. Dankjewel, Sinterklaasje. 

Dankjewel 
Sinterklaasje

Pirke
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DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

BLADEL - We hebben al een behoorlijk 
team die de Mont Ventoux challenge 
aangaan op 11 juni 2022. Teamleden uit 
Bladel, Duizel en Reusel die allemaal 
op hun eigen manier de strijd aan-
gaan, hardlopen, wandelen, wielrennen 
en zelfs een tandem. Een persoonlijke 
strijd, waarbij je elke vezel in je lijf voelt 
en je tijdens de beklimming zeker de 
verzuring in je spieren zult voelen. 

Een pijn die kinderen met een energiestof-
wisselingsziekte elke dag ervaren, al ‘s 
morgens als ze net uit hun bed stappen. 
Finn uit Reusel heeft een energiestofwisse-
lingsziekte, aan de buitenkant zie je zo niks 
aan hem. En soms baalt hij daarvan omdat 
mensen het dan niet begrijpen waarom hij 
moe is of dat hij elke dag pijn heeft. Finn 
heeft weleens gezegd als ik een been laat 
amputeren en het is dan over, dan wil ik dat 
liever. Daarom blijven wij ons inzetten voor 
kinderen met een energiestofwisselingziek-
te. We zijn blij dat we na 1,5 jaar weer met 
zoveel teamleden mogen meedoen aan de 
Mont Ventoux Challenge van Join4Energy.

Medicijn dichtbij
Elke week worden er kinderen geboren 
met een energiestofwisselingsziekte. Een 
genadeloze ziekte, waar nog geen medicijn 
voor is. Het onderzoek naar een medicijn is 
van levensbelang. Bij de ernstige vormen 
van de ziekte overlijdt een deel van deze 
kinderen al voor hun tiende levensjaar. 
Niemand kan bij de diagnose met zeker-
heid zeggen hoe het ziektebeeld zal verlo-
pen. Het onderzoek naar het medicijn gaat 
gestaag door, ze beginnen nu met fase 3 
waarbij ze ook het medicijn door kinderen 
mogen laten testen. De verwachting is dat 
het medicijn in 2024 beschikbaar is. Dat 
klinkt toch echt als om de hoek, alleen is 
het onderzoek afhankelijk van geld dat het 

onderzoek door Prof. Smeijtink kan blijven 
doorgaan. Zonder medicijn is er voor deze 
kinderen geen toekomst en dit is onaccep-
tabel!

Geld inzamelen
Elk teamlid moet minimaal € 1.000,- aan 
sponsorgeld inzamelen om mee te mo-
gen doen aan de Mont Ventoux Challenge 
van Join4Energy. Vandaar dat we met zo’n 
groot team het hele jaar door evenementen 
organiseren. Van een notenkrans tot aan 
een avond waarop je kunt genieten zoals 
bierproefavond of cocktailparty. Zo maken 
we plezier onderdeel van het allerbelang-
rijkste en dat is geld inzamelen voor onder-
zoek naar het medicijn. 

Bierproefavond 6 november
We hebben een geweldige actie voor de 
strijd tegen ernergiestofwisselingsziekte, 
een bierproefavond in samenwerking met 
de vv Bladella-kantine en de brouwerij De 
dochter van de Korenaar uit Baarle-Her-
tog. Laat je tijdens deze proeverij verrassen 
door 6 verschillende speciaalbieren. Elk 
bier wordt geserveerd met een overheerlijk 
bijpassend hapje. De avond wordt begeleid 
door een biersommelier van Brouwerij De 
Dochter van de Korenaar. Opbrengst gaat 
geheel naar onderzoek voor een medicijn 
tegen energiestofwisselingsziekte

Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 25,-. Leeftijd: 
18+. Locatie: vv Bladella, Bossingel 5, Bla-
del. Wil je mee met ons team naar de ‘kale’ 
berg in Frankrijk, wil je ons steunen of kom 
je naar onze brierproefavond, kijk dan op 

www.energy4fi nn.nl

Bierproefavond bij vv Bladella
Opbrengst voor onderzoek medicijn energiestofwisselingsziekteVESSEM - De Jacobushoeve in Vessem 

is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers die één of meer dagdelen per week 
beschikbaar zijn om werkzaamheden te 
verrichten binnen één van onze afdelin-
gen. Door natuurlijk verloop hebben wij 
helaas afscheid moeten nemen van een 
aantal vrijwilligers. 

Daarnaast is door corona of anderszins 
een deel van onze vrijwilligers momenteel 
niet inzetbaar. Als gevolg hiervan kunnen 
wij de deuren van de Jacobushoeve nog 
niet op alle dagen open zetten en zijn wij 
slechts drie dagen in de week geopend. 
We horen veelvuldig van onze gasten en 
vrijwilligers dat ze in het afgelopen ander-
half jaar de gezelligheid en de aanspraak 
hebben gemist. Door het werven van nieu-
we vrijwilligers hopen wij in het nieuwe jaar 
weer volledig te kunnen draaien.

We hebben een winkel in tweedehands 
huishoudelijke zaken, een kledingwinkel en 
een boekenwinkel. Op de afdeling goede-
renontvangst worden de aangeboden wa-
ren beoordeeld en gesorteerd. Voor zowel 
het onderhoud van de tuin als het onder-

houd van gebouwen en technische zaken 
hebben we een groep vrijwilligers. En last 
but not least is er ons Praathuis waar de 
groep gastvrijheid de scepter zwaait en 
onze gasten voorziet van koffi  e of thee. De 
Wereldwinkel hebben wij onlangs moeten 
sluiten maar de werkzaamheden in onze 
andere winkels en afdelingen gaan geluk-
kig weer gewoon door. 

Als vrijwilliger vind je bij ons niet alleen een 
leuke en zinvolle invulling van je vrije tijd. 
Naast gezelligheid met onze gasten en 
medevrijwilligers draag je ook indirect een 
steentje bij aan de levensomstandigheden 
van mensen die het in het leven minder heb-
ben getroff en dan wij. Als Jacobushoeve 
proberen wij jaarlijks een substantieel deel 
van onze inkomsten te schenken aan pro-
jecten ver weg of dichterbij. 

Laat je vrijblijvend informeren of werken 
bij de Jacobushoeve iets voor jou is. Loop 
eens binnen op dinsdag, donderdag of za-
terdag of neem contact op via ondersteu-
ning@jacobushoeve.nl of 0497-592059.

www.jacobushoeve.nl

Enthousiaste vrijwilligers gezocht!
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Door Renate Pijnenburg

HOOGE MIERDE - Veertig jaar voor de-
zelfde baas werken, da’s best bijzonder. 
En eigenlijk ook weer niet want het zegt 
dat je het naar je zin had en dat de baas 
tevreden over je wás. En ís, want Jan 
Swaans, Hein Jansen, Henk Wouters  
en Twan Lavrijsen plakken er alle-
maal nog een paar jaartjes achteraan.  
Van Gisbergen – de gele – mag zich al 
veertig jaar werkgever noemen en is 
maar wat trots op de harde werkers.

Uitvoerder

Twan en Hein begonnen rechtstreeks van-
af de LTS bij Van Gisbergen. Jan maakte 
eerst de MTS af en Henk begon er nadat 
hij eerst een paar andere bazen had gehad. 
Jan: “Toen wij aangenomen werden was er 
net een grote crisis in de bouw. Aannemers 
vielen om en er was bijna niet aan perso-
neel te komen. Van Gisbergen was al een 
sterk bedrijf en kon werk overnemen van 
de aannemers die failliet gingen. Ik geloof 
dat met mij, nog twintig anderen werden 
aangenomen, veelal timmermannen. De 
eerste vijftien jaar heb ik als timmerman 
op de bouw gestaan, daarna werd ik voor-
werker maar dat duurde maar een week, 
toen had ik mijn eerste klus als uitvoerder 
te pakken. Daarna altijd uitvoerder geble-
ven.” Als uitvoerder ben je verantwoordelijk 
voor álles op de bouw: onder jouw leiding 
wordt een aantal huizen gebouwd en jouw 
taak is het te zorgen dat materialen op tijd 
geleverd worden, alles op tijd klaar is en 
alle werklui op tijd klaar staan.

Het is geel ….

Twan werd als enige van de vier chauffeur 
en daarmee vult hij zijn dagen. “Ik mag er-
voor zorgen dat alle materialen op tijd op de 
bouw zijn. Soms zitten er niet genoeg uren 
in een werkdag want ik heb het er druk mee 
maar dat geeft niet. Het is leuk werk, ik heb 
fijne collega’s en geen één dag is hetzelf-
de. Er is zelfs heel veel veranderd sinds wij 
hier begonnen. Zo bestaat het regenverlet 
niet meer.” Hij heeft een raadsel uit de oude 
doos: “Het is geel en als er één druppel 
valt, loopt het over. Een bouwkeet van Van 
Gisbergen. Zo was het vroeger, als het re-
gende, zaten we in de keet, soms een hele 
dag. Kaarten, roken, buurten. Tegenwoordig 
hebben we waterdichte overalls en werken 
we gewoon door. We zitten alleen in de keet 

om onze boterhammen op te eten.” Ook dat 
was vroeger anders, weet Henk nog: “Toen 
voetbalden we in de middagpauze nog wel 
eens een potje. Maar we plaatsten ook de 
bouwkeet bij voorkeur onder de bomen, 
dan druppelde het wat langer na.”

Ervaring

Als bouwvakker/timmerman heb je een 
grote mate van vrijheid, zo hebben de  
jubilarissen ervaren. “Er is wel een tekening 
van een architect maar wij weten uit erva-
ring hoe we het moeten maken. Dat heb-
ben we zo geleerd van onze oudere colle-
ga’s en die kennis geven we weer door aan 
de generatie na ons”, aldus Hein. Hoewel 
dat enigszins in gevaar is omdat zo weinig 
jeugd kiest voor een opleiding en werk in 
de bouw. “Dat is ontzettend jammer maar 
dat heeft de regering verkeerd gedaan.  
Sowieso al door de LTS af te schaffen. Er 

zijn altijd leerlingen die liever met hun han-
den werken dan met hun hoofd. Die komen 
nu niet uit de verf; er is te lang ingezet op 
dóórleren maar handjes die iets kunnen 
maken, zijn net zo belangrijk. Er worden nu 
plannen gemaakt om 100.000 nieuwe wo-
ningen te bouwen om het woningtekort op 
te heffen. Ik denk alleen maar ‘Hoe dan?’ 
Er zijn geen vakmensen om die huizen te 
bouwen. Gemiddeld elke tien jaar is er een 
crisis waar de bouw mee te maken heeft. 
Nu is er weer één; er is niet aan werklui te 
komen. Heel jammer maar wel realiteit.”

Regelwerk

Henk zit in de service waarbij vooral reno-
vatie en onderhoud centraal staan. “Wij 
hebben hele wijken in Brabant waar we 
dagelijks ons werk doen. Daar kom je van 
alles tegen en dat maakt elke dag weer 
leuk. We zien soms wel eens mensen die 

héél erg hun best doen om bepaalde delen 
van hun huis af te schermen voor de bui-
tenwereld. Dan weten wij genoeg, hè. Als 
uitvoerder ben ik iets minder betrokken bij 
het uitvoerende werk; soms zit ik de hele 
dag in de keet om alles te regelen. Dan 
denk ik wel eens terug aan vroeger toen er 
nog geen mobieltjes waren. Telefoon had je 
meestal wel in de keet maar ja als die ram-
melde, duurde het even voordat er iemand 
opnam. Als er een vrouw moest bevallen 
en die belde naar haar man op de bouw, 
werd haar op het hart gedrukt om te blijven 
bellen.” Henk herinnert zich nog de tijd dat 
hij guldens om moest zetten naar ‘Belze 
frangen’ om in het café bij een muntentele-
foon beton te kunnen bestellen. “Deze tijd 
is makkelijker, alles gaat digitaal maar het 
had vroeger toch ook wel wat.”

Anekdotes

Ze kunnen uren vertellen over de drama’s 
die ze meemaakten op de bouw. “Weet je 
nog dat we op maandag in Riethoven bij het 
karwei aankwamen en alle gevels ingestort 
waren? Neergehaald door de wind.” En Jan 
herinnert zich ‘d’n ouwe Van Gisbergen’ nog 
goed. “Fijne man maar erg op de centen. Te-
recht natuurlijk. We hadden het nadrukkelij-
ke verbod om profielen of steigerplanken af 
te zagen. Dat deden we natuurlijk toch maar 
dan maakten we de zijkanten meteen vuil 
met modder zodat het niet opviel.” Henk  
weet ook nog een mooi verhaal over zijn 
eerste baas. “Een collega was het niet eens 
met zijn salaris en dat ging hij zeggen maar 
al te subtiel ging dat niet. ‘Opslag of ont-
slag”, riep hij op kantoor. ‘Prima”, zei Jaon, 
‘Kom morgen je papieren maar ophalen.’ Zo 
ging dat in die tijd. Ach weet je, een bouw-
vakker hoefde nooit lang zonder werk te zit-
ten want ook al was er vaak crisis, er was 
ook altijd werk in het vooruitzicht.”

Goeie zin

Lange tijd was de slogan: ‘Bouw, elke dag 
anders’. Dat hebben de heren ervaren de 
afgelopen jaren en ze genieten er nog dage- 
lijks van. “Mocht ik ooit stoppen met wer-
ken, dan zal ik de stress niet missen maar 
ik kan echt trots zijn op de woningen die 
we gebouwd of gerenoveerd hebben. We 
mopperen misschien wel eens maar we 
zijn oprecht dankbaar voor de kansen die 
we gekregen hebben van onze baas. Dat 
maakt dat we na veertig jaar nog elke dag 
met goeie zin naar het werk gaan.”

JUBILARISSEN

Waarom de bouwkeet vroeger onder de 
bomen werd geplaatst
Vier jubilarissen bij Van Gisbergen; 
anekdotes en herinneringen aan een mooie tijd

                   Twan Lavrijsen                                                  Hein Jansen                                                   Henk Wouters                                              Jan Swaans
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Op de foto van deze keer staat een gebouw in de steigers. 
De vraag is simpel: om welk gebouw gaat het hier?

Doe mee en maak kans op een cadeaubon van ‘Hapert Hartje Kempen’. 
U kunt uw inzendingen mailen naar heemkundebladel@gmail.com.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

Aan het woord is A.J.B. (Jos) 
Smets: “Op 17 september 
vlogen er honderden vlieg-
tuigen over Bladel. Ameri-
kaanse. We hadden al zo-
iets verwacht. Bladel liep 
al wekenlang vol met Duit-
sers. Er stond iets te gebeu-
ren. Twee werden er uit de 
lucht geschoten. Ik zag ze 
in brand vliegen. De piloten 
sprongen eruit met hun pa-
rachutes maar ze werden in 
de lucht al doodgeschoten.

Omdat ik bij de EHBO zat, ben ik ze gaan zoeken en heb ik ze provisorisch begra-
ven in het veld. Een Duitse soldaat kwam erbij staan en beweerde dat hij het was 
geweest die de piloten had doodgeschoten. Of ik het daar soms niet mee eens 
was. Hij had zijn geweer in de aanslag. Ik was doodsbang.

Pastoor Kerssemakers wilde de piloten niet in het veld laten liggen. Een paar waren 
er katholiek. Op een van hen had ik een rozenkrans gevonden. Met een paar man 
hebben we ze toen weer opgegraven en op een boerenkar naar het kerkhof ge-
bracht. Daar hebben we ze opnieuw begraven. Ik weet hun namen nog: Difalco, Do-
minic, Findley, Gilmore, Lehr, White. Hun persoonlijke bezittingen heb ik afgegeven 
bij Toon Vosters, vooraan in de Marktstraat. Bij hem in de schuur zat het Rode Kruis.

Na de bevrijding heb ik een monumentje gemaakt met de namen van alle gesneu-
velde Bladelse mensen links en die van alle piloten rechts. Ik had nog ergens een 
oud wastafelblad en daar heb ik de namen opgetekend, met mijn broer samen, 
pater Smets. Erboven zat een schuin dakje. Daar heb ik twee houten propellerbladen 
tegenaan gespijkerd met ertussenin een koperen helm die iemand nog had liggen.

In het voorjaar van ’47 werd het aangeboden aan de Bladelse bevolking. Ik weet 
het nog. Het was nog koud. De burgemeester was erbij en de pastoor, de harmonie 
ook natuurlijk en fl ink wat volk, allemaal dicht tegen elkaar aan. Ik weet het nog 
goed. Het was heel apart.”

In 1982 werd het oude mo-
mumentje van Jos Smets ver-
vangen door het huidige. Vo-
rig jaar zijn de namen bekend 
geworden van de twee op dat 
moment nog “unknown sol-
diers” en is het opnieuw ont-
huld, in aanwezigheid van de 
Amerikaanse ambassadeur. 
Dat was het monument op de 
foto van de vorige keer.

Winnaar is geworden.... 
Rita Warnawa

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

mumentje van Jos Smets ver-
vangen door het huidige. Vo-
rig jaar zijn de namen bekend 
geworden van de twee op dat 
moment nog “unknown sol-
diers” en is het opnieuw ont-
huld, in aanwezigheid van de 
Amerikaanse ambassadeur. 
Dat was het monument op de 
foto van de vorige keer.

KEMPENLAND

  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

     Tel: 0612486401 Met rolstoel, bellen
     E-mail: castersvervoer@casteren.net
     Meer informatie:   www.casteren.net

REGIO - De Stichting Veteranen Brabant 
Zuidoost organiseert op 24 oktober de 
traditionele regionale ontmoetingsdag 
voor veteranen en belangstellenden uit 
de regio. Dit jaar wordt deze bijzondere 
dag gehouden in Helmond. De insteek 
van deze regionale ontmoetingsdag is 
dan ook om samen vrijheid te vieren, 
en veteranen elkaar, en burgers te laten 
ontmoeten in een gezellige en muzikale 
omgeving.

Met als thema ‘Vieren van de Vrijheid’ 
staat deze regionale ontmoetingsdag open 
voor iedereen. De regionale ontmoetings-
dag wordt gehouden in de Cacaofabriek 
aan de Cacaokade 1 te Helmond en start 
om 13.00 uur. De welbekende United 
Sisters zullen optreden en samen met de 

Drive In Show  ‘Satisfaction’ zullen zij zor-
gen voor de muziek.

Tijdens deze middag zal Niels Roelen zijn 
boek ‘De zwarte vogel’ presenteren. Ver-
der is er een marktplaats. Om 17.00 uur 
komt er een einde aan het programma. 
Veteranen uit Brabant Zuid Oost die mede-
veteranen weer willen ontmoeten, kom 
naar deze ontmoetingsdag. 

Aanmelden kan op het mailadres van 
de secretaris: secretaris@svbzo.nl. Ook 
inwoners die veteranen een warm hart 
toedragen zijn natuurlijk van harte welkom. 
Eventuele vragen graag zenden naar het 
e-mailadres: 

secretaris@svbzo.nl

Regionale ontmoetingsdag voor 
Veteranen Brabant Zuidoost

HAPERT - In de maand september was 
voor WensAmbulance Brabant wederom 
een plekje ingeruimd bij Jumbo Dick van 
Gerwen in Hapert voor de plaatsing van 
de statiegeldbonnetjesbox. 

De klanten van deze supermarkt brach-
ten voor deze stichting een heel mooi be-
drag van € 367,00 in het laatje. Een bin-
nenlandse wensreis kost ca. € 350,00 en 
dus kan WensAmbulance Brabant van dit 
opgehaalde bedrag weer een gratis wens-
reis aanbieden voor een terminaal zieke 

Brabander die niet of nauwelijks kan lo-
pen. Voorwaar een bedrag waar de pen-
ningmeester van WensAmbulance Brabant 
heel blij van wordt, want zo kunnen de ruim 
160 vrijwilligers hun werk continueren om 
hele zieke mensen gratis naar elke plek of 
plaats in Nederland te vervoeren. 

WensAmbulance Brabant dankt de klanten 
van Jumbo Dick van Gerwen Hapert heel 
hartelijk voor hun donatie. Voor meer info: 

www.wensambulancebrabant.nl

Statiegeldactie Jumbo Hapert 
voor WensAmbulance Brabant
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bang en 
verdrietig

“Hoe gaat het met je?” 
“Goed!”
“Maar hoe voel je je dan?”
“Ehhh…..”

Het lijkt zo simpel, praten over je gevoelens. Het is in ieder geval iets wat we vaak aan 
onze kinderen vragen om te doen. “Zeg dan wat je voelt, dan kunnen we je helpen!”

Ik krijg in mijn praktijk vaak te maken met ouders die het lastig vinden dat hun kind bijna 
niks vertelt over zijn of haar gevoelens. Ik vraag dan wel eens hoe ze daar zelf mee om-
gaan. Praten zij zelf gemakkelijk over hun gevoel? En weten zij eigenlijk wel wat ze voelen?

Waar het volgens mij begint is niet het praten over gevoelens, maar het voelen van je 
gevoelens. Want als je je gevoelens gaat leren herkennen dan kun je er ook beter een 
naam aan geven. Om dat te oefenen raad ik vaak aan om te starten met leuke massage-
spelletjes, waarbij ouders hun kind gaan masseren en ook andersom natuurlijk! 

Sta er dan bij stil te dat het belangrijk is dat je rekening met elkaar houdt, waarbij je regel-
matig vraagt of het nog fi jn voelt. Op die manier leg je de basis om over datgene wat je 
voelt te gaan praten.  Je kunt bijvoorbeeld vragen “Hoe voelt het als ik je op je rug kriebel 
of je benen stevig masseer?” en daarna “Voel je ook iets aan de binnenkant van je benen 
of alleen aan de buitenkant?” Zeker als je zelf eerst vertelt wat jij voelt nodig je je kind uit 
om ook te benoemen wat hij voelt. 

Als je dat een tijdje zo hebt gedaan en je merkt dat het voor je kind steeds gemakkelijker 
wordt om te vertellen wat er gebeurt in zijn lijf kun je gaan proberen of je kind ook 
kan benoemen wat hij voelt als hij bijvoorbeeld boos of verdrietig is. Wat gebeurt er dan 
in zijn lijf?

En onthoud: Vertel ook vaker wat jij voelt, dan volgt je kind vanzelf……

Jolijn Monteiro

Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

Een heerlijk warme wintersjaal 

naar keuze...GRATIS!

Deze voucher kun je vanaf 1 november t/m 30 november 2021 inleveren

/frankenkleding

www.franken-kleding.nl

MET GRATIS
SJAAL VOUCHER!

*EEN GRATIS VOUCHER PER JAS

meer dan
500 JASSEN

F R A N K E N - K L E D I N G
HOF 25  5571CA BERGEIJK

G R A T I S  P A R K E R E N
RECHT VOOR DE DEUR

INFORMATIEF

BLADEL/REUSEL - Hou je van griezelen 
en tekenen, kom dan naar de Green-
screenworkshop Halloween in Biblio-
theek Bladel of Reusel. In deze work-
shop tover je jezelf in een eigen 
gemaakte Halloweenachtergrond en 
leer je werken met een greenscreen. 

Ook maak je kennis met het maken van 
fi lms. Creatief denken, communiceren, sa-
menwerken, sociale en culturele vaardig-
heden en mediawijsheid; dit alles komt aan 
bod. Doe geen groene kleren aan!

DigiBiebLab
Deze workshop is onderdeel van het Digi-
BiebLab van Bibliotheek De Kempen. Hier 
valt van alles te leren, doen en ontdek-
ken. Je maakt hier kennis met o.a. een 
lasersnijder, 3D printers, robots en een 
greenscreen. Ga je mee op expeditie in de 
wereld van 3D en design, fi lm en media, 
robotica en programmeren? Kijk op www.
bibliotheekdekempen.nl/digibieblab. 

Reserveren
De workshop is voor kinderen van 5 tot 9 
jaar. Datum: dinsdag 26 oktober van 15.00 
tot 16.30 uur in Bibliotheek Reusel en 
woensdag 27 oktober van 15.00 tot 16.30 
uur in Bibliotheek Bladel. Er zijn maximaal 
10 tickets beschikbaar, dus reserveer snel 
via de agenda van 

www.bibliotheekdekempen.nl

Kinderworkshop Greenscreen Halloween 
in Bibliotheken Bladel en Reusel



1015 oktober 2021VERMAAK

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 koffie, 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 afleggen. 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

Markt 4, Hapert

agenda’s,
planners &
kalender
2022

Nu verkrijgbaar

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

KEMPENENERGIE

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

Kom naar ons energieloket

Nu ook in Reusel!
Kerkplein 3 (gemeentehuis)

 Gratis tips over energiebesparing 
en (collectief) duurzame 

energie opwekking?

BLADEL - Bij de onderlinge schietwed-
strijd met de kruisboog werd hoofdman 
Ton Egbers na een spectaculaire zeer 
spannende strijd met totaal 99 punten 
de winnaar. Ben Intven volgde met 98 en 
Piet Vermeulen met 95 treffers. 

Ton Egbers werd vereerd met een zilveren 
schildje en vele felicitaties van de bijeenge-
komen gildeleden en hun partners. Dit tref-
fen was tevens een inhaaldag van het door 
corona geteisterde Sint-Jorisfeest. Dat 
alles werd opgeluisterd door de Grensmu-
zikanten. Ook het samen eten en drinken 
verhoogde de feeststemming en zo werd 
dit samenzijn toch nog een heerlijke, zon-
nige gildedag.

Ton Egbers winnaar 
schietwedstrijd 
Sint-Jorisgilde Bladel

BLADEL - Wist je dat we bij de biblio-
theek in Bladel iedere derde woensdag 
van de maand een activiteit voor jonge 
kinderen organiseren? Iedere activiteit 
staat in het teken van een ander thema. 
Kom gezellig langs met je papa, mama, 
opa of oma!

Boekjes en Babbels is een gezellig uurtje 
in de bibliotheek voor (groot)ouders met 
jonge kinderen. We gaan voorlezen en sa-
men boekjes bekijken. De bibliotheekme-
dewerkster kan uitleg geven over alles wat 
Bibliotheek de Kempen te bieden heeft, op 
het gebied van voorlezen aan jonge kinde-
ren. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel, vergroot de woordenschat en 
draagt bij aan hun interactieve vaardighe-
den. Maar bovenal is het heel leuk!

Woensdag 20 oktober zal in het teken 
staan van zindelijkheid. Deze dag lezen we 
voor uit het boek ‘Over een kleine mol die 
wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’.

Reserveren
De toegang is gratis en vindt plaats bij Bi-
bliotheek Bladel op woensdag 20 oktober 
van 10.00 tot 11.00 uur. De activiteit is ge-
schikt voor jonge kinderen. Via de agenda 
op de website kun je je aanmelden voor de 
activiteit.

www.bibliotheekdekempen.nl

Boekjes en Babbels: 
zindelijkheid
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Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl

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

AMUSEMENT

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!
Markt 5 • Hapert • 0497-745556 • www.kempengenot.nl

Online  Kempengenot.nl
Telefonisch 0497-745556

HET WILDSEIZOEN IS BEGONNEN!  
Volop keuze in diverse specialiteiten van de chef. wildstoof, hazenpeper, 

konijnenbout, eendenmousse met port en wildpaté foie gras.

Ook in senioren maaltijden te bestellen!

BLADEL - Op za-
terdag 23 oktober 
komt Podium10 
live met Stars-
cream presents: 
Rock over Blaal. 
Op deze avond 
zullen drie bands 
de avond vullen 
met hardrock. Of 

je nu fan bent van de 70’s, 80’s, 90’s of 
rock met een satirisch knipoog! Hier 
word je op je wenken bediend. 

De avond zal worden gevuld met drie bands 
en wordt afgetrapt met Tenacious B in het 
voorprogramma. Daarnaast zal Call to Rise 
haar opwachting maken om te spelen als 
support act van de band Starscream. Star-
scream zal zich laten horen met haar ener-
gieke grooves en krachtige vocalen.

Tenacious B bestaat uit de 2 zeer ervaren 
Eindhovense zangers/gitaristen Bram en 
Rik. Zij spelen de akoestische rock van 
Tenacious D met 2 akoestische gitaren en 
zang. Niet alleen komisch in de teksten en 
stage-presence, maar het is de schitteren-
de samenzang, de mega-gitaarsolo’s, de 
stoere power-riff s en een overenthousiaste 
roadie die Tenacious B tot een hele bijzon-
dere act maakt.

De hardrock coverformatie oftewel Call 
to Rise zullen als support act dienen van 
Starscream. Call to Rise komt de avond 
vullen met ‘vergeten’ klassiekers, gebracht 
met enthousiasme en liefde voor het genre, 
waar de nodige ruimte overblijft voor eigen 
inbreng en eigen werk. Call to Rise staat 
garant voor stevige riff s, rauwe zang en 
vlammende solo’s.  

Als hoofdact zal Starscream haar opwach-
ting maken in Podium10. Starscream is een 
driekoppige hardrockband met een knip-
oog naar de 80’s. Wat mag je verwachten? 
Melodieuze songs, energieke grooves, 
krachtige vocalen, opzwepende riff s en 
zinderende solo’s. Zitten of stilstaan is hier 
geen optie. Dus trek die oude gescheurde 
spijkerbroek aan, laat alles los en gaan! 

Starscream presents Rock over Blaal, een 
avond vol genot waar de muziekliefhebber 
zich zeker thuis zal voelen. Wij hopen jullie 
hier dan te zien. 

Om 19.30 uur zullen de deuren openen en 
bij de ingang wordt er gevraagd naar een 
geldig coronatoegangsbewijs en legitimatie. 
Tickets zijn te verkrijgen op de website van 
Podium10 voor € 5,-.

www.podium10.nl

Podium10 & Starscream presenteren 

Rock over Blaal

VRIJDAG 22 OKTOBER

FANFARE WILHELMINA 
OP DE PLANKEN
Locatie: D’n Anloôp, Maalderij 3, Hooge-
loon. Aanvang: 19.30 uur. Concert door 
percussiegroep Fanfare Wilhelmina en 
slagwerkgroep van muziekvereniging 
St. Willibrordus uit Casteren.

ZATERDAG 23 OKTOBER

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

ZONDAG 24 OKTOBER

FANFARE WILHELMINA
OP DE PLANKEN
Locatie: De Leenhoef, Knegsel. Tijd: 14.20-
15.10 uur. Concert door fanfareorkest Fan-
fare Wilhelmina met solisten Joost Seunti-
ens en Maartje Janssen.

VR. 5 & ZA. 6 NOVEMBER

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

ZATERDAG 13 NOVEMBER

NARRENFESTIJN 2021
Locatie: De Kei, Kerkplein 69, Reusel. Aan-
vang: 20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur). 
Aftrap van het carnavalsseizoen met feest-
band Ofgezatband. Gratis entree!

ZONDAG 14 NOVEMBER

ROMMELMARKT KVC KORFBAL
Locatie: D’n Anloôp, Maalderij 3, Hoogeloon. 
Tijd: 10.00 uur. Entree: € 3,-. Er worden de 
meest uiteenlopende zaken aangeboden!

theatertheater

zaterdag 23 oktober

JOCHEN OTTEN
Opgekropt staat netjes (cabaret)
Voorstelling over het ontdekken van de 
ruimte die je niet eerder durfde in te ne-
men. We zien Jochen worstelen met een 
optelsom van ongemakkelijke situaties 
en gênante momenten. In zijn poging om 
niet langer de goede vrede te bewaren, 
wringt hij zich in lachwekkende bochten.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,50.  

EventsEvents

vrijdag 22 oktober

CHRISTEL DE LAAT
Hoe dan?! (try-out, cabaret)
Moeiteloos pakt ze de draad op van 
haar vorige shows en vertelt op vol-
strekt eigen wijze over haar worsteling 
met het leven. Dat resulteert als van-
ouds in weergaloos hillarische ver-
halen. Zonder enige schaamte gooit 
Christel haar frustraties op tafel.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,00.  
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Super Big-Mac
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 Turks brood
o 500 gr rundergehakt
o 3 bladeren ijsbergsla
o 6 plakjes cheddarkaas
o 3-6 augurken
o tomatenketchup
o peper en zout

Saus:
o 5 el fritessaus
o 2 kl mosterd
o 1 kleine ui
o 1 el azijn
o 1 tl suiker

Verwarm de oven voor op 180°C en
bak het Turks brood af zoals
beschreven op de verpakking.

Maak de saus door de ui te raspen en
de overige ingrediënten met elkaar te
mengen.

Snijd de bladeren van de ijsbergsla in
zeer smalle reepjes en de augurken in
plakjes.

Kruid het gehakt met peper en zout
en bak het, zonder extra vetstof, rul
op zacht vuur.

Snijd het brood doormidden en
besmeer de bodem met de saus.
Verdeel hier de reepjes ijsbergsla
over. Verdeel dan het gehakt en spuit
er naar smaak tomatenketchup op.
Beleg met de plakjes cheddarkaas en
verdeel de plakjes augurk erover.

Druk de bovenkant erop en smullen
maar.

Heerlijk met een groentesoepje
vooraf.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 3-4  personen Voorbereiding: 20  min Klaar in:  30  min

3 bladeren ijsbergsla
6 plakjes cheddarkaas

Need I say more?
Een broodje hamburger waar je met z’n 
allen van kunt eten. De smaak van fast-
food maar dan zelfgemaakt met producten 
waarvan je weet wat erin zit. 

Geniet ervan en van het weekend!

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  
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... dat we alle merken 
keukenapparatuur, 

wasmachines, drogers 
etc. kunnen repareren

 
Tevens leveren en 

onderhouden wij uw 

Quooker kraan

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

www.verhagenelektroservice.nl

Wist u...

INFORMATIEF

De Japanse Duizendknoop is een van de 
meest invasieve exoten die we kennen. 
Als de plant eenmaal is gevestigd, is hij 
zeer moeilijk weg te krijgen. De sterke 
wortelstokken en stengels zijn in staat 
om veel schade te veroorzaken aan ge-
bouwen, leidingen, wegen en ze versto-
ren de waterveiligheid en ecologie. Tijd 
om samen in actie te komen. 

Op 6 oktober ondertekende landgoedei-
genaren ASR en Wellenseind, Provincie 
Noord-Brabant, Brabants Landschap, 
Waterschap De Dommel, gemeenten Reu-
sel-De Mierden en Hilvarenbeek een sa-
menwerkingsovereenkomst om samen de 
Duizendknoop te bestrijden. Namens onze 
gemeente waren burgemeester Annemieke 
van de Ven en wethouder Peter van de 
Noort hierbij aanwezig.  

Samen kunnen we hem aan
Het eerste project waar wordt samenge-
werkt is het stroomgebied van de Reusel 
met al haar zijbeekjes en sloten, de in het 
gebied liggende verbindingswegen en de 
landgoederen De Utrecht en Wellenseind. 
Dat is een Natura2000 gebied, met dus 
hoogwaardige natuur. Het stroomgebied 
van de Reusel grenst in het zuiden aan 
de Belgische grens en overschrijdt deze 
landsgrens nagenoeg nergens. Als grens 
aan de noordzijde is gekozen voor het 
Wilhelminakanaal. 

Het doel is om in de periode 2021-2025 de 
soort terug te dringen en zo veel mogelijk 
te verwijderen. Daarbij wordt over grenzen 
heen gekeken, geven we elkaar informatie 
en advies geven en delen ervaringen en 
kennis.

Unieke samenwerking en leerproces
Dit project zal een leerproces zijn als het 
gaat om samenwerking bij het bestrijden 
en/of beheren van plaagsoorten. Na deze 
ervaring kunnen op andere plekken in 
Noord-Brabant of Nederlands soort gelijke 
plaagsoortbestrijdingen georganiseerd 
worden. Deze samenwerking is nu nog 
uniek maar het doel is dat samenwerking 
op het gebied van plaagsoortenbestrijding 
de standaard wordt.

Samenwerking in bestrijding 
Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop
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Marc Barben en Hans Schneijderberg zijn 
de eigenaren van geWOON architecten. 
Klein begonnen, groot geworden, vertellen 
ze vol trots over hun onderneming.

Vertel kort iets over de bedrijfsnaam
We zijn ‘gewoon’, laagdrempelig, voor 
iedereen en we zijn gericht op wonen. 
Maar opdrachten als bedrijfspanden en 
dergelijke doen we ook. 

Vertel kort iets over het bedrijf
We werkten allebei voor dezelfde baas 
en wat ons stoorde was dat hij zich teveel 
richtte op de luxe opdrachten. De ‘gewone’ 
man werd vergeten, niet belangrijk 
gevonden. Terwijl wij juist vonden dat 
de beste inspiratie uit gewone mensen 
komt. Wij luisteren goed naar de klant en 
vertalen dat naar een passend ontwerp. 
We doen nog steeds alles: een dakkapel 
is voor ons net zo belangrijk als een luxe 
villa of een bedrijfspand. Het gaat erom 
dat de klant tevreden is. Elke opdracht is 
belangrijk. In korte tijd zijn we erg gegroeid; 
we hebben naam gemaakt dat we zowel 
het ontwerp als het technische aspect van 
bouwtekeningen kunnen verzorgen.

Wat typeert jullie als ondernemer?
We hebben een laagdrempelige bedrijfs-
cultuur; iedereen is even belangrijk. Geen 
directiekantoor of secretaresse, gewoon 
allemaal samen. We zijn klantgericht, 
flexibel, creatief en stellen geen onmoge-
lijke doelen aan onszelf maar pakken 
kansen als ze voorbij komen.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Vanwege de vrijheid om eigen beslissingen 
te kunnen nemen. Er komen meer 
uitdagingen en verantwoordelijkheid bij 
kijken maar dat vinden we prima.

Heb je tips voor startende ondernemers?
Niet te hard van stapel lopen, kansen 
pakken en flexibel zijn.

Beste tip die je ooit gekregen hebt?
Waar je van moet eten, moet je niet 
weggeven.

Hoe vind je de balans tussen werk/privé?
Door grenzen te stellen en de 9-5 mentaliteit 
bij onze personeelsleden te promoten. Er is 
meer in het leven dan werken. Als je een 
goede planning maakt, lukt het meestal 
om onder werktijd alles af te krijgen. Soms 
gaan we ’s avonds een paar uurtjes door 
maar de weekenden zijn heilig.

Mooiste compliment
dat je ooit gekregen hebt?
Elke tevreden klant is een compliment 
maar het doet altijd goed als mensen laten 
weten via een appje of mailtje dat wij het 
verschil hebben gemaakt.

Wat was je grootste
uitdaging als ondernemer?
Om de balans te houden tussen opdrachten 
en personeel. In mindere tijden onze 
medewerkers aan de gang zien te houden 
en ze te ontzien als de portefeuille vol zit. 
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat 
we met z’n tweeën zouden blijven: dat is 
iets anders gelopen.

Wat betekent OBGB voor jullie?
We zijn niet de meest fanatieke bezoekers 
van netwerkbijeenkomsten, dat zouden 
we meer mogen doen. Het is waardevol 
om collega-ondernemers te leren kennen. 
We zouden onszelf meer mogen laten zien, 
niet om op te scheppen maar om te laten 
zien wat we doen en waar we voor staan. 
Daar zouden we OBGB goed voor kunnen 
‘gebruiken’.

www.obgb.nl

OBGB−BEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
geWOON architecten
BEDRIJVENTERREIN:
De Sleutel
SECTOR:
Architectuur
LID VAN OBGB VANAF : 2008
AANTAL MEDEWERKERS : 17

 Marc Barben en
Hans Schneijderberg

Open DagVr. 22 okt.15.00 - 18.00u& Za. 23 okt.10.00 -15.00uIndustrieweg 2d5531 AD Bladel

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

Winterviolen & vaste planten

www.vandommelenbloemen.nl

STOFFEERDER
GEZOCHT

MEER INFO OP DARIS-WONEN-SLAPEN.NL

vacatu
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INFORMATIEF

Als je een goed idee hebt voor een in-
novatief project, ondersteunen wij deze 
graag. Daarom is er de aanjaagsubsi-
die. Dit is een eenmalige subsidie voor 
bijzondere, vernieuwende projecten en 
activiteiten die bijdragen aan de leef-
baarheid van onze kernen. We spraken 
Nienke Jansen van zangkoor Switch uit 
Hooge Mierde over hun ervaring met de 
aanjaagsubsidie.

Zangkoor Switch is een startende vereni-
ging en had een fi nancieel zetje nodig om 
van de grond te komen. In onze gemeente 
bestond er namelijk nog geen zanggroep 
voor de leeftijdscategorie van 25 tot on-
geveer 40 jaar. Hier en daar hoorde Nien-
ke dat er wel animo voor was en daarom 
startte ze deze vereniging.

Hoe wisten jullie af van het bestaan van 
de aanjaagsubsidie?
“Via een kennis. Zij gaf ons de tip om onze 
motivatie te sturen. Daar waren we heel blij 
mee. Het aanvragen kost niet veel tijd, als 
je weet waarvoor je de subsidie gaat ge-
bruiken.”

Hoe hebben jullie het geld gebruikt?
“Onder andere voor het opstellen van de 
notariële akte en het inschrijven bij de Ka-
mer van Koophandel. Ook hebben we de 
subsidie gebruikt voor het aanschaff en van 
een elektrische piano. We werken veel sa-
men met andere koren om spullen en mu-
ziekstukken van elkaar te lenen. Zo hou-
den we het verenigingsleven betaalbaar en 
laagdrempelig.”

Hoe heb je het contact met de commis-
sie aanjaagsubsidies ervaren?
“Heel prettig! Ze waren kritisch, maar ook 
enthousiast over het initiatief. Wat voor hen 
belangrijk was, is dat onze vereniging een 
toevoeging is aan de gemeente. Veel leden 
wonen in de gemeente en er bestaat geen 
soortgelijke verening. Op 19 december is 
ons eerste optreden: een kerstshow bij De 
Schakel in Hooge Mierde. Dit is in samen-
werking met vijf andere muziekverenigin-
gen uit Hooge Mierde. We hopen anderen 
te kunnen blijven vermaken met onze mu-
ziek.”

Ook aanjaagsubsidie aanvragen?
Kan jouw project ook een fi nancieel zetje 
gebruiken? Voor initiatieven in het eerste 
half jaar van 2022 kun je tot 5 november 
een aanvraag indienen via www.reuselde-
mierden.nl/aanjaagsubsidie. Neem voor 
meer informatie gerust contact op met 
Tessa Waale via 

t.waale@reuseldemierden.nl

Zangkoor Switch over 
hun aanjaagsubsidie
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

Wij zijn offi cieel servicepunt voor uw Skoda, Seat, Toyota en Daihatsu.
*  Op basis van 24 tot 48 maanden met 10.000 km per jaar.  Inclusief reparaties, onderhoud, administratiekosten, 
  vervangend vervoer, wegenwachthulp en allrisk verzekering (€ 300,- eigen risico). Inclusief alle opties die horen
 bij de getoonde auto. Geen BKR-registratie. Prijzen inclusief BTW. Andere looptijd en kilometrage mogelijk.

Km-stand : 13.022 KM
Bouwjaar : 2020

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota Aygo 1.0 VVT- i -D- TEAM • Carplay • Bluetooth

Nu tijdelijk 

€ 12.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 225,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inloopspreekuur 
Vrijwilligersbureau Bladel 
is weer open!
Door corona zijn de medewerkers van 
Vrijwilligersbureau Bladel 1,5 jaar alleen via de 
telefoon en e-mail bereikbaar geweest. Gelukkig zijn 
de coronaregels zo veranderd dat persoonlijk 
contact weer mogelijk is. 

Het inloopspreekuur is daarom weer geopend op 
iedere woensdagochtend van 9.00–11.00 uur! U 
bent welkom vanaf de (voorlopige) nieuwe locatie 
De Goei Plak in Bladel! U kunt vrij binnenlopen en 
bij een van de medewerkers van het 
vrijwilligersbureau terecht. 

Het Vrijwilligersbureau Bladel brengt vraag en 
aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk samen. 
De medewerkers van het vrijwilligersbureau gaan 
graag met u in gesprek om erachter te komen wat 
uw mogelijkheden en interesses zijn. Daarna gaan 
ze samen met u op zoek om een passende vacature 
te vinden.

De medewerkers zijn erg blij om u weer te 
ontvangen. De inloop en hulp is natuurlijk helemaal 
gratis. Hopelijk zien ze u snel. De koffie staat in ieder 
geval klaar!

Vrijwilligersbureau Bladel, Locatie De Goei Plak
Kloostertuin 2, Bladel
Inloopspreekuur: woensdag 9.00-11.00 uur
Ook bereikbaar via telefoon: 06 – 21 70 36 92 of 
per mail: info@vrijwilligersbureaubladel.nl. 

Kijk voor meer informatie over het 
Vrijwilligersbureau Bladel op  
www.vrijwilligersbureaubladel.nl of op  
www.facebook.com/vrijwilligersbureaubladel.

Trippen of Skippen? 

Trainingen communicatieve en sociale vaardigheden
Voelt u zich niet echt verbonden met anderen? Wilt u 
leren hoe u gemakkelijker contact kunt maken en 
onderhouden? Dan hebben de Kempengemeenten een 
gratis training voor u! 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten voor een 
groep van maximaal 12 mensen. U leert contact maken, 
actief luisteren, herkennen van emoties, uitdrukken van 
gevoelens, durven vragen en uw mening geven, maar 
ook uw grenzen herkennen en aangeven. Tijdens de 
tweede bijeenkomst oefent u met alledaagse situaties en 
hoe u dan zo goed mogelijk kunt reageren op anderen. 

Deelname aan de training biedt herkenning, een 
mogelijkheid om uw vaardigheden te oefenen en de 
kans om kennis en ervaringen met elkaar te delen. 
Misschien vindt u zelfs een maatje waarmee u na de 
training contact kunt houden! De training wordt twee 
keer aangeboden:
•  Op maandag 8, 15 en 22 november van  

09.30 – 12.00 uur in Reusel (locatie volgt). 
•  Op dinsdag 9, 16 en 23 november van  

13.30 – 16.00 uur in Bergeijk (locatie volgt). 

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

70% van de jongvolwassenen (18-29 jaar) in Noord-
Brabant vindt het gebruik van softdrugs normaal. Over 
het gebruik van harddrugs zeggen 30% van deze jonge 
inwoners ‘het gebruik normaal te vinden’. Dit zijn de 
resultaten van de onlangs verschenen 
Gezondheidsmonitor van de GGD. Tegelijkertijd geven 
deze jonge Brabanders in mindere mate aan ook 
daadwerkelijk drugs te gebruiken; 19% zegt weleens 
softdrugs te gebruiken, 11% zegt af en toe harddrugs te 
nemen. 

De resultaten uit dit onderdeel van de 
Gezondheidsmonitor zijn op z’n minst opvallend te 
noemen en roepen vragen op. Hoe komt het dat ruim 
60% van de jongvolwassenen aangeeft geen drugs te 
gebruiken maar het gebruik van softdrugs wel normaal 
vindt? En wat is ‘normaal vinden’ eigenlijk? Heeft die 
norm iets te maken met de omgeving of de setting 
waarin gebruikt wordt? Is de norm van invloed op het 
gebruik? Of zijn er andere gedragingen die ervoor 
zorgen dat een persoon wel of niet kiest voor bepaalde 
genotsmiddelen?

Drugsmonitor 
Om antwoord te krijgen op deze vragen, gaat de regio 
Oost-Brabant in oktober en november een aanvullend 
onderzoek uitvoeren. Deze drugsmonitor ‘Skippen of 
Trippen’, gericht op de doelgroep jongeren van 16 tot 27 
jaar, is onderdeel van het regionale project ‘Drugs, wat 
doet het met jou?’ dat sinds een jaar in uitvoering is.

Projectleider Lieke Vogels: “In dit regioproject hebben we 
de krachten gebundeld om de normalisering van drugs 
en drugsgebruik op z’n minst bespreekbaar te maken. 
Met ouders, met professionals en met jongeren. Om ons 
heen denken we te zien dat de norm over drugsgebruik 
aan het veranderen is. Dat is niet alleen terug te zien in 
het daadwerkelijk gebruik maar bijvoorbeeld ook op het 
gebied van criminaliteit, milieu en (verkeers)veiligheid. 
Hier willen we wat aan doen. Maar dan moeten we eerst 
beter weten waar we ons op moeten richten. De 
Gezondheidsmonitor van onze projectpartner de GGD is 
een mooie basis om op voort te borduren. 

Waardevolle inzichten 
Met de (financiële) ondersteuning van het ministerie van 
VWS is een drugsmonitor ontwikkeld die in de maanden 

oktober en november online komt te staan en waar alle 
jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar in de 
regio Oost-Brabant aan kunnen deelnemen. Vogels: “Dit 
onderzoek gaat ons waardevolle inzichten geven. Niet 
alleen specifieker over de hoeveelheid drugsgebruik, 
maar ook over welke middelen het dan gaat. Daarnaast 
gaan we ophalen waarom jongeren gaan 
experimenteren met drugs. Ligt dat aan hun vrienden of 
zijn er andere redenen aan te wijzen? Ook willen we 
inzoomen op de plek waar wordt gebruikt, bijvoorbeeld 
een festival of thuis, en of dit te maken heeft met de 
norm over drugsgebruik. 

Regioproject Drugs 
Het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ is een 
samenwerkingsverband tussen 37 gemeenten in Oost-
Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant 
en Novadic-Kentron. Deze laatste drie partijen voeren 
ook de drugsmonitor uit. Doel van het project is om 
drugs en drugsgebruik te denormaliseren. Hiervoor richt 
het project zich op drie pijlers: onderzoek, communicatie 
(de campagne Skip die Trip) en een regionale 
afstemming van beleid op bijvoorbeeld het gebied van 
preventie en gezondheid en veiligheid. 

Bent of kent u iemand tussen de 16 en 27 jaar? We zijn 
benieuwd naar uw mening! Vul de vragenlijst in op 
www.trippenofskippen.nl.

Kom ook chillen bij de 
Mobile Spot!
Onze jeugdcoach Daniël staat op maandag 25 oktober 
2021 van 15.00 tot 17.00 uur op het Doollandveld 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 materialen 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!
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan 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.

Melding apv/bijzondere wetten
Bladel
•       Groot Terkooijen 6 in Bladel (start MTB tocht) 

Eersel en Reusel-De Mierden, organiseren van een 
Kwaremont MTB tocht op 17 oktober 2021, 
2022, 2023, 2024 en 2025.

Hapert
•       Organiseren van de intocht van Sinterklaas op 14 

november 2021 en in de jaren 2022, 2023, 2024 
en 2025.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Mastbos 66, plaatsen van een dakkapel aan de 

rechterzijde van een woning.

Casteren
•       Hemelrijken 13, aanleggen van een inrit.

Hapert
•       Blaarkop 8, plaatsen van een dakkapel (voorzijde 

woning);
•       Dalem 2E, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw;
•       De Pan 17, uitbreiden van een woning en het 

plaatsen van een paardenschuur;
•       Lemel 13, bouwen van een woning op een 

bestaande fundering.

Overige locaties
•       gemeente Bladel, vervangen van 38 dode bomen.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       De Tienden 10, verbreden van een bestaande 

inrit, datum besluit: 01-10-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Bergmolen 1, bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit, datum besluit: 29-09-
2021;

•       Nachtegaal 9, bouwen van een woning en 
berging, datum besluit: 30-09-2021.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 69B, bouwen van een 

woning, datum besluit: 29-09-2021.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 65A, wijzigen van een kapsalon naar 

een woning met beroep aan huis, datum besluit: 
30-09-2021.

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Smaragdweg 60, plaatsen van een permanent 

reclameobject, datum besluit: 01-10-2021.

Vaststelling 
Speelautomatenhalverordening 
Bladel 2021

De gemeenteraad heeft op 30 september 2021 de 
‘Speelautomatenverordening Bladel 2021’ vastgesteld.

De wet waarop de Speelautomatenhalverordening is 
gebaseerd is gewijzigd, waardoor nu ook de 
verordening gewijzigd moet worden. Door de wijziging 
worden er extra eisen gesteld aan een 
speelautomatenhal. 

De Speelautomatenhalverordening regelt dat er 
1 speelautomatenhal in de gemeente Bladel gevestigd 
mag zijn. 

De ‘Speelautomatenhalverordening Bladel 2021’ 
vervangt de ‘Speelautomatenhalverordening Bladel 
2019’

De nieuwe Speelautomatenhalverordening treedt in 
werking op de dag na bekendmaking. 

U kunt de Speelautomatenhalverordening inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl of op www.bladel.nl/
beleidenregelgeving. Heeft u geen internet, dan kunt u 
de Speelautomatenhalverordening inzien bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente Bladel tijdens de 
openingstijden.

Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio 
Eindhoven

De gemeenteraad heeft op 30 september 2021 
ingestemd met het treffen van de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven.

Met het besluit van de gemeenteraad wordt de 
Gemeenschappelijke Regeling aangepast aan de 
werkwijze zoals die vastgelegd werd in, en reeds 
toegepast werd op basis van, het 
Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Daarnaast zijn 
bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling 
aangepast die inmiddels achterhaald zijn door 
tussentijds genomen besluiten, afgeronde taken, 
wetswijzigingen en dergelijke. Ook zijn bijvoorbeeld 
gender neutrale verwijzingen opgenomen.

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven treedt in werking na 
bekendmaking van de tekst van de regeling. De 
bekendmaking van de tekst van de regeling gebeurt 
nadat álle aan de Metropoolregio Eindhoven 
deelnemende gemeenten hebben besloten tot 
vaststelling van de gewijzigde Gemeenschappelijke 
Regeling.

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders

Avondwandeling tijdens de Nacht van de Nacht

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

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

Aanmelden 
Aanmelden voor de wandeling kan door vóór 26 
oktober te bellen naar 0497-36 16 36 of te mailen naar 
avondwandeling@bladel.nl. Vermeld daarbij met 
hoeveel personen u wilt deelnemen en uw 
telefoonnummer. Mocht de wandeling niet doorgaan 
(bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden) 
dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd. Tijdens de 
wandeling gelden de op dat moment aanwezige 
coronamaatregelen. 

Kijk voor meer informatie over de Nacht van de Nacht 
op www.nachtvandenacht.nl.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 28 september 2021 de 
volgende besluiten genomen:

Mandaatregeling VTH
Vastgesteld.

Beleidsregels CPO
Vastgesteld. De raad wordt geïnformeerd.

Herinrichting Hofplein te Bladel
Er worden twee extra basketbalpalen geplaatst. 

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

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

Aanmelden 
Aanmelden voor de wandeling kan door vóór 26 
oktober te bellen naar 0497-36 16 36 of te mailen naar 
avondwandeling@bladel.nl. Vermeld daarbij met 
hoeveel personen u wilt deelnemen en uw 
telefoonnummer. Mocht de wandeling niet doorgaan 
(bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden) 
dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd. Tijdens de 
wandeling gelden de op dat moment aanwezige 
coronamaatregelen. 

Kijk voor meer informatie over de Nacht van de Nacht 
op www.nachtvandenacht.nl.
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Straatnaambesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bladel maakt bekend dat zij de volgende 
straatnaam in het kerkdorp Casteren hebben 
vastgesteld:

• Den Tip.

Dit is een nieuwe straat in het nieuwbouwplan ter 
hoogte van Hemelrijken 6 in Casteren.

Bezwaar c.q. beroep
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Daarnaast kunt u, als u 
spoedeisend belang heeft, de voorzieningenrechter van 
de rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige 
voorziening (tot schorsing van het straatnaambesluit) 
te treffen.
Aan het indienen van een  beroepschrift of een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inzage van stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: 
bag@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 
0497-531300). Om stukken in te zien, moet u 
minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak 
maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u 
beschikbaar zijn.

Vaststelling Verordening Fysieke 
Leefomgeving gemeente Bladel 
2021

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30 
september 2021 besloten om de Verordening Fysieke 
Leefomgeving gemeente Bladel 2021 (VFL) vast te 
stellen. Deze verordening bevat, zoals de naam van de 
verordening al doet vermoeden, regels over de fysieke 
leefomgeving. In de verordening zijn meerdere 
bepalingen uit andere verordeningen samengevoegd, 
bijvoorbeeld bepalingen uit de APV. 

Omdat de gemeente Bladel goed voorbereid wil zijn op 
de komst van de Omgevingswet in juli 2022 is besloten 
de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bladel 
2021 in te voeren. Inhoudelijk zijn er geen wijziging 
doorgevoerd. Door de wijziging staan bepalingen over 
de fysieke leefomgeving nu tezamen in één 
verordening. Dit zal volgend jaar de overgang naar de 
Omgevingswet vergemakkelijken.

De Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bladel 
2021 treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

U kunt de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente 
Bladel 2021 inzien via www.officielebekendmakingen.
nl of op www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Heeft u 
geen internet, dan kunt u de Verordening Fysieke 
Leefomgeving gemeente Bladel 2021 inzien bij het 
Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel tijdens 
de openingstijden. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Heuvelseweg 14 Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 30 september 2021 het 
bestemmingsplan “Heuvelseweg 14 Hoogeloon” 
ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de 
ontwikkeling van drie vrijstaande woningen aan de 
Heuvelseweg 14, 5528 AE Hoogeloon. Tegen het plan 
zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan 
niet is gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 15 

oktober 2021 tot en met donderdag 25 november 
2021 ter inzage bij het Klantcontact Centrum (KCC) in 
het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 25 november 
2021. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 26 november 2021. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer B. Hurkens van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer  
0497 - 36 16 36).

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Groene 
Long Bladel” en besluit hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 30 september 2021 het 
bestemmingsplan “Groene Long Bladel” gewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie 
van een dorpspark en het toevoegen van een aantal 
woningen op het gebied gelegen tussen de 
Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
een aantal wijzigingen in de toelichting, regels en 
verbeelding aangebracht.  Een overzicht van alle 
wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Hogere waarde Wet geluidhinder
Tevens hebben burgemeester en wethouders besloten 
om voor één nieuwe woning binnen het plan een 
hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidshinder 
vast te stellen. Het besluit hogere grenswaarden ligt 
tegelijk ter inzage met het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan en het 
besluit Wet geluidhinder liggen inclusief bijbehorend 
raadsbesluit en de Nota van zienswijzen gedurende zes 
weken van 15 oktober 2021 tot en met donderdag  
25 november 2021 ter inzage bij het Klantcontact 
Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt de stukken 
ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;

•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt 
ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het 
plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 25 november 
2021. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 26 november 2021. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer J.M.H.L. Scheres van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer  
0497 - 36 16 36).

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Hollandsch 
Erf, Hapert” en besluit hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 30 september 2021 het 
bestemmingsplan “Hollandsch Erf, Hapert” gewijzigd 
heeft vastgesteld en dat het college een ontheffing 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder heeft verleend.

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het 
beëindigen van een varkenshouderij en de herinvulling 
van de locatie met 12 ruimte-voor-ruimtewoningen, 
waarvan 3 met directe bouwtitel en 9 met toepassing 
van de wijzigingsbevoegdheid op de Castersedijk 12, 
14 en 14a te Hapert.  Het bestemmingsplan bestaat uit 
een toelichting, planregels en verbeelding.
De ontheffing hogere grenswaarden betreft een 
hogere geluidnorm voor de nieuwe woning gesitueerd  
tussen Castersedijk 14 en 14a te Hapert.  
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een 
wijziging in de regels en verbeelding aangebracht. Het 
betreft een andere juridische regeling voor de bouw 
van een opslagloods ten behoeve van het beheer van 
het landschap tussen de woningen. Een overzicht van 
alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van 
zienswijzen.

Ter inzage
Het besluit ontheffing hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder en het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan ligt, inclusief bijbehorend 
raadsbesluit en de Nota van zienswijzen, gedurende 
zes weken van 16 oktober 2021 tot en met 26 
november 2021 ter inzage bij het Klantcontact 
Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt de stukken 
ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;



19 15 oktober 2021

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 45 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 42 2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
3. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Waterleiding vervangen, Loonseweg en Landrop Hapert week 35-2021 t/m week 44-2021 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

•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep 
wordt ingesteld tegen wijzigingen die de 
gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft 
aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met vrijdag 26 november 
2021. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan 
en ontheffing hogere grenswaarde treden in werking 
met ingang van 27 november 2021. Het instellen van 
beroep schort de werking van het besluit niet op. 
Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State om voorlopige voorziening vragen. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

Aan het instellen van beroep en het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt 
u contact opnemen met de heer P. Stappaerts van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636).

Vaststelling Mandaatregeling 
VTH de Kempen 2021 – Bladel

Het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester hebben op 10 augustus 2021 de 
‘Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 – Bladel’ 
vastgesteld (bijlage 1 is bij besluit van 28 september 
2021 gewijzigd). Vervolgens heeft het Dagelijks 
Bestuur en de Voorzitter van Samenwerking 
Kempengemeenten op 28 september 2021 de 
mandaatregeling ook vastgesteld. 

In de mandaatregeling voor afdeling VTH de Kempen 
van Samenwerking Kempengemeenten wordt geregeld 
wie bevoegd is waarvoor besluiten te nemen of 
documenten te ondertekenen.

De regeling 2021 vervangt de regeling uit 2020.

De nieuwe ‘Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - 
Bladel’ treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

U kunt de ‘Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - 
Bladel’ inzien via www.officielebekendmakingen.nl of 
op www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Hebt u geen 
internet, dan kunt u de mandaatregeling VTH de 
Kempen inzien bij het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Bladel tijdens de openingstijden.

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

Laat jouw advertentie doorplaatsen van De Hint in Eersel naar PC55 in Bladel en Eyckelbergh in Bergeijk en je 
bereikt iedereen van Reusel tot Borkel en Schaft en van Vessem tot aan de Weebosch.

Piet Hakkens  T 06 415 688 37 Hennie van Schaijk  T 0497 551 777 Jos Beerens  T 06 145 338 79 Rob Luijten  T 0497 844 588
De Hint & Eyckelbergh (Gielen druk print webmedia) PC55

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Normaal gesproken lees je in deze rubriek welke 
projecten  door  De  Houtwinkel  gerealiseerd  zijn.  
Een mooi tuinhuis, een overkapping, een keuken of 
bijvoorbeeld een kastenwand. Deze keer doen we het 
anders en stellen we de mensen voor die verantwoordelijk 
zijn voor al die prachtige projecten: het team van De 
Houtwinkel.

Veren in de verkeerde …
Het idee voor dit artikel kwam van Stijn 
Lemmens, één van de trotse directeuren 
van De Houtwinkel. “Ik sta te vaak met mijn 
naam in de krant”, lacht hij. “Dikwijls heb 
ik het eerst contact met de klant en dus 
worden alle credits aan mij toegeschreven 
maar dat is niet terecht. Het is het team 
dat het proces begeleidt, het eindproduct 
maakt en aflevert; ik ben een schakel in 
het geheel. Het wordt tijd dat het team 
eens in het zonnetje wordt gezet.”

Lekker eigenwijs zijn
Met de vraag: ‘’Waarom werk jij bij De 
Houtwinkel Bladel?’’ loopt Yara van de 
afdeling Marketing een rondje door de 
winkel en de werkplaats. De makers 
zijn immers de beste ambassadeurs 
van het bedrijf. “Het is fijn dat we zelf 
verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. 
We krijgen een tekening en bepalen dan 
zelf hoe we dat uiteindelijk uitwerken. Die 
mate van vrijheid is fijn en het houd je 
scherp.” Zo werkt het bij De Houtwinkel: 
het idee of de wens komt van de klant, 
dat wordt in gesprek met een medewerker 
uitgewerkt. Anton Lemmens vult aan: 
“Doordat bij De Houtwinkel scholing en 
begeleiding geboden wordt, wordt ervoor 
gezorgd dat elke medewerker op de goede 
plek staat. Er zijn best veel stagiaires bij 
ons blijven werken nadat hun opleiding 
klaar was. Het is ontzettend leuk om het 
ambacht door te kunnen geven aan de 
aanstormende jeugd. Zij zijn de toekomst 
van dit bedrijf.”

Vierde rij, derde van rechts
Kris kras door het bedrijf komt Yara Jos 
tegen, de teamleider van de winkel: “We 
vinden het geen probleem om voor onze 
klanten even een paar zakken cement mee 

naar de auto te sjouwen, dat is iets waar 
we eigenlijk niet eens over nadenken. Dat 
doen we gewoon! Misschien is dat wel het 
Kempisch karakter van onze winkel, dat 
me overigens héél goed bevalt, al kom ik 
van oorsprong niet uit de Kempen.” Waarop 
collega Twan aanhaakt: “Laatst werd ik 
nog gebeld of we een bepaalde sleutel 
op voorraad hebben...’’ Dat hij dan weet 
dat die betreffende sleutel op de vierde 
rij van boven, derde van rechts hangt, is 
helemaal fantastisch. Dat zegt iets over de 
betrokkenheid van het personeel.

Ik sta klaar voor jou
Bij de Houtwinkel is er sowieso veel 
betrokkenheid onder het personeel. Als 
door persoonlijke omstandigheden het 
werkrooster moet worden aangepast, dan 
kan dat eigenlijk altijd wel. Dat geeft ruimte. 
Je wordt gezien als mens, er is interesse 
en betrokkenheid, ook bij de collega’s 
onderling. Het idee dat men voor elkaar 
klaarstaat is prettig; een keertje voor een 
ander invallen is nooit een probleem.

Elke klus in goede handen
Op naar boven waar onze showroom 
zich bevindt. ‘’Arie, waarom werk jij bij 
De Houtwinkel Bladel?’’ “Ik vind het mooi 
dat de kwaliteit centraal staat. Wat we 
maken, moet goed zijn en lang meegaan. 
Ik vind het prachtig als een klant na 

vijfentwintig jaar bij ons terugkomt omdat 
de keuken aan vervanging toe is. Het is 
een compliment om te horen dat er geen 
andere keukenboer is overwogen maar 
dat wij het weer mogen maken omdat 
ze altijd tevreden zijn geweest over de 
kwaliteit.” Dat je als medewerker alles 
mag doen, is een aanvulling: “Wij meten 
alles zelf op en hebben veel contact met 
de klant. We inventariseren de wensen en 
vertalen dat naar een ontwerp en een 3D 
tekening. Waarop een andere collega van 
de showroom aanvult: ‘’En uhhh… Als dit 
werk en deze sfeer je aanspreekt, mag je 
altijd solliciteren, er zijn nog een aantal 
openstaande vacatures!”

Zelf de slingers ophangen
De werkweek wordt altijd afgesloten met 
een ‘borrel’. “Mag ook fris zijn, natuurlijk” 
roept een collega lachend. “We praten 

even na over het werk maar nog veel 
vaker gaat het niet over het werk. Het is 
fijn om zo de werkweek af te sluiten. Mocht 
er een keer iets onderling niet lekker zijn 
gegaan dan kun je het er, onder het genot 
van een drankje, over hebben. Zo kan je 
zonder sores naar huis en van je weekend 
genieten. Dat is best belangrijk, vind ik!’’

Van je familie moet je het hebben
De Houtwinkel is van oudsher een 
familiebedrijf, dat gevoel is er onder het 
personeel ook, al zijn we echt niet allemaal 
familie van elkaar.” Vooral het idee dat 
iedereen gelijk behandeld wordt, wordt 
positief ervaren door de medewerkers. “Of 
je nu veel ervaring hebt, het vak nog moet 
leren of een uitdaging op de arbeidsmarkt 
hebt, bij ons kun je begeleiding krijgen en 
werk je altijd samen met iemand die voor 
je klaar staat.”

Uit het juisteUit het juiste

gesnedengesneden
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Normaal gesproken lees je in deze rubriek welke 
projecten  door  De  Houtwinkel  gerealiseerd  zijn.  
Een mooi tuinhuis, een overkapping, een keuken of 
bijvoorbeeld een kastenwand. Deze keer doen we het 
anders en stellen we de mensen voor die verantwoordelijk 
zijn voor al die prachtige projecten: het team van De 
Houtwinkel.

Veren in de verkeerde …
Het idee voor dit artikel kwam van Stijn 
Lemmens, één van de trotse directeuren 
van De Houtwinkel. “Ik sta te vaak met mijn 
naam in de krant”, lacht hij. “Dikwijls heb 
ik het eerst contact met de klant en dus 
worden alle credits aan mij toegeschreven 
maar dat is niet terecht. Het is het team 
dat het proces begeleidt, het eindproduct 
maakt en aflevert; ik ben een schakel in 
het geheel. Het wordt tijd dat het team 
eens in het zonnetje wordt gezet.”

Lekker eigenwijs zijn
Met de vraag: ‘’Waarom werk jij bij De 
Houtwinkel Bladel?’’ loopt Yara van de 
afdeling Marketing een rondje door de 
winkel en de werkplaats. De makers 
zijn immers de beste ambassadeurs 
van het bedrijf. “Het is fijn dat we zelf 
verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. 
We krijgen een tekening en bepalen dan 
zelf hoe we dat uiteindelijk uitwerken. Die 
mate van vrijheid is fijn en het houd je 
scherp.” Zo werkt het bij De Houtwinkel: 
het idee of de wens komt van de klant, 
dat wordt in gesprek met een medewerker 
uitgewerkt. Anton Lemmens vult aan: 
“Doordat bij De Houtwinkel scholing en 
begeleiding geboden wordt, wordt ervoor 
gezorgd dat elke medewerker op de goede 
plek staat. Er zijn best veel stagiaires bij 
ons blijven werken nadat hun opleiding 
klaar was. Het is ontzettend leuk om het 
ambacht door te kunnen geven aan de 
aanstormende jeugd. Zij zijn de toekomst 
van dit bedrijf.”

Vierde rij, derde van rechts
Kris kras door het bedrijf komt Yara Jos 
tegen, de teamleider van de winkel: “We 
vinden het geen probleem om voor onze 
klanten even een paar zakken cement mee 

naar de auto te sjouwen, dat is iets waar 
we eigenlijk niet eens over nadenken. Dat 
doen we gewoon! Misschien is dat wel het 
Kempisch karakter van onze winkel, dat 
me overigens héél goed bevalt, al kom ik 
van oorsprong niet uit de Kempen.” Waarop 
collega Twan aanhaakt: “Laatst werd ik 
nog gebeld of we een bepaalde sleutel 
op voorraad hebben...’’ Dat hij dan weet 
dat die betreffende sleutel op de vierde 
rij van boven, derde van rechts hangt, is 
helemaal fantastisch. Dat zegt iets over de 
betrokkenheid van het personeel.

Ik sta klaar voor jou
Bij de Houtwinkel is er sowieso veel 
betrokkenheid onder het personeel. Als 
door persoonlijke omstandigheden het 
werkrooster moet worden aangepast, dan 
kan dat eigenlijk altijd wel. Dat geeft ruimte. 
Je wordt gezien als mens, er is interesse 
en betrokkenheid, ook bij de collega’s 
onderling. Het idee dat men voor elkaar 
klaarstaat is prettig; een keertje voor een 
ander invallen is nooit een probleem.

Elke klus in goede handen
Op naar boven waar onze showroom 
zich bevindt. ‘’Arie, waarom werk jij bij 
De Houtwinkel Bladel?’’ “Ik vind het mooi 
dat de kwaliteit centraal staat. Wat we 
maken, moet goed zijn en lang meegaan. 
Ik vind het prachtig als een klant na 

vijfentwintig jaar bij ons terugkomt omdat 
de keuken aan vervanging toe is. Het is 
een compliment om te horen dat er geen 
andere keukenboer is overwogen maar 
dat wij het weer mogen maken omdat 
ze altijd tevreden zijn geweest over de 
kwaliteit.” Dat je als medewerker alles 
mag doen, is een aanvulling: “Wij meten 
alles zelf op en hebben veel contact met 
de klant. We inventariseren de wensen en 
vertalen dat naar een ontwerp en een 3D 
tekening. Waarop een andere collega van 
de showroom aanvult: ‘’En uhhh… Als dit 
werk en deze sfeer je aanspreekt, mag je 
altijd solliciteren, er zijn nog een aantal 
openstaande vacatures!”

Zelf de slingers ophangen
De werkweek wordt altijd afgesloten met 
een ‘borrel’. “Mag ook fris zijn, natuurlijk” 
roept een collega lachend. “We praten 

even na over het werk maar nog veel 
vaker gaat het niet over het werk. Het is 
fijn om zo de werkweek af te sluiten. Mocht 
er een keer iets onderling niet lekker zijn 
gegaan dan kun je het er, onder het genot 
van een drankje, over hebben. Zo kan je 
zonder sores naar huis en van je weekend 
genieten. Dat is best belangrijk, vind ik!’’

Van je familie moet je het hebben
De Houtwinkel is van oudsher een 
familiebedrijf, dat gevoel is er onder het 
personeel ook, al zijn we echt niet allemaal 
familie van elkaar.” Vooral het idee dat 
iedereen gelijk behandeld wordt, wordt 
positief ervaren door de medewerkers. “Of 
je nu veel ervaring hebt, het vak nog moet 
leren of een uitdaging op de arbeidsmarkt 
hebt, bij ons kun je begeleiding krijgen en 
werk je altijd samen met iemand die voor 
je klaar staat.”

Uit het juisteUit het juiste

gesnedengesneden
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Bladel?’’...Bladel?’’...

DE HOUTWINKEL BLADEL PRESENTEERT: 

ONZE KRACHT! ONZE EXPERTS! ONS TEAM!

HOUTHOUTHOUT



21 15 oktober 2021Wonen

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl

Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Normaal gesproken lees je in deze rubriek welke 
projecten  door  De  Houtwinkel  gerealiseerd  zijn.  
Een mooi tuinhuis, een overkapping, een keuken of 
bijvoorbeeld een kastenwand. Deze keer doen we het 
anders en stellen we de mensen voor die verantwoordelijk 
zijn voor al die prachtige projecten: het team van De 
Houtwinkel.

Veren in de verkeerde …
Het idee voor dit artikel kwam van Stijn 
Lemmens, één van de trotse directeuren 
van De Houtwinkel. “Ik sta te vaak met mijn 
naam in de krant”, lacht hij. “Dikwijls heb 
ik het eerst contact met de klant en dus 
worden alle credits aan mij toegeschreven 
maar dat is niet terecht. Het is het team 
dat het proces begeleidt, het eindproduct 
maakt en aflevert; ik ben een schakel in 
het geheel. Het wordt tijd dat het team 
eens in het zonnetje wordt gezet.”

Lekker eigenwijs zijn
Met de vraag: ‘’Waarom werk jij bij De 
Houtwinkel Bladel?’’ loopt Yara van de 
afdeling Marketing een rondje door de 
winkel en de werkplaats. De makers 
zijn immers de beste ambassadeurs 
van het bedrijf. “Het is fijn dat we zelf 
verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. 
We krijgen een tekening en bepalen dan 
zelf hoe we dat uiteindelijk uitwerken. Die 
mate van vrijheid is fijn en het houd je 
scherp.” Zo werkt het bij De Houtwinkel: 
het idee of de wens komt van de klant, 
dat wordt in gesprek met een medewerker 
uitgewerkt. Anton Lemmens vult aan: 
“Doordat bij De Houtwinkel scholing en 
begeleiding geboden wordt, wordt ervoor 
gezorgd dat elke medewerker op de goede 
plek staat. Er zijn best veel stagiaires bij 
ons blijven werken nadat hun opleiding 
klaar was. Het is ontzettend leuk om het 
ambacht door te kunnen geven aan de 
aanstormende jeugd. Zij zijn de toekomst 
van dit bedrijf.”

Vierde rij, derde van rechts
Kris kras door het bedrijf komt Yara Jos 
tegen, de teamleider van de winkel: “We 
vinden het geen probleem om voor onze 
klanten even een paar zakken cement mee 

naar de auto te sjouwen, dat is iets waar 
we eigenlijk niet eens over nadenken. Dat 
doen we gewoon! Misschien is dat wel het 
Kempisch karakter van onze winkel, dat 
me overigens héél goed bevalt, al kom ik 
van oorsprong niet uit de Kempen.” Waarop 
collega Twan aanhaakt: “Laatst werd ik 
nog gebeld of we een bepaalde sleutel 
op voorraad hebben...’’ Dat hij dan weet 
dat die betreffende sleutel op de vierde 
rij van boven, derde van rechts hangt, is 
helemaal fantastisch. Dat zegt iets over de 
betrokkenheid van het personeel.

Ik sta klaar voor jou
Bij de Houtwinkel is er sowieso veel 
betrokkenheid onder het personeel. Als 
door persoonlijke omstandigheden het 
werkrooster moet worden aangepast, dan 
kan dat eigenlijk altijd wel. Dat geeft ruimte. 
Je wordt gezien als mens, er is interesse 
en betrokkenheid, ook bij de collega’s 
onderling. Het idee dat men voor elkaar 
klaarstaat is prettig; een keertje voor een 
ander invallen is nooit een probleem.

Elke klus in goede handen
Op naar boven waar onze showroom 
zich bevindt. ‘’Arie, waarom werk jij bij 
De Houtwinkel Bladel?’’ “Ik vind het mooi 
dat de kwaliteit centraal staat. Wat we 
maken, moet goed zijn en lang meegaan. 
Ik vind het prachtig als een klant na 

vijfentwintig jaar bij ons terugkomt omdat 
de keuken aan vervanging toe is. Het is 
een compliment om te horen dat er geen 
andere keukenboer is overwogen maar 
dat wij het weer mogen maken omdat 
ze altijd tevreden zijn geweest over de 
kwaliteit.” Dat je als medewerker alles 
mag doen, is een aanvulling: “Wij meten 
alles zelf op en hebben veel contact met 
de klant. We inventariseren de wensen en 
vertalen dat naar een ontwerp en een 3D 
tekening. Waarop een andere collega van 
de showroom aanvult: ‘’En uhhh… Als dit 
werk en deze sfeer je aanspreekt, mag je 
altijd solliciteren, er zijn nog een aantal 
openstaande vacatures!”

Zelf de slingers ophangen
De werkweek wordt altijd afgesloten met 
een ‘borrel’. “Mag ook fris zijn, natuurlijk” 
roept een collega lachend. “We praten 

even na over het werk maar nog veel 
vaker gaat het niet over het werk. Het is 
fijn om zo de werkweek af te sluiten. Mocht 
er een keer iets onderling niet lekker zijn 
gegaan dan kun je het er, onder het genot 
van een drankje, over hebben. Zo kan je 
zonder sores naar huis en van je weekend 
genieten. Dat is best belangrijk, vind ik!’’

Van je familie moet je het hebben
De Houtwinkel is van oudsher een 
familiebedrijf, dat gevoel is er onder het 
personeel ook, al zijn we echt niet allemaal 
familie van elkaar.” Vooral het idee dat 
iedereen gelijk behandeld wordt, wordt 
positief ervaren door de medewerkers. “Of 
je nu veel ervaring hebt, het vak nog moet 
leren of een uitdaging op de arbeidsmarkt 
hebt, bij ons kun je begeleiding krijgen en 
werk je altijd samen met iemand die voor 
je klaar staat.”

Uit het juisteUit het juiste

gesnedengesneden
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Het idee voor dit artikel kwam van Stijn 
Lemmens, één van de trotse directeuren 
van De Houtwinkel. “Ik sta te vaak met mijn 
naam in de krant”, lacht hij. “Dikwijls heb 
ik het eerst contact met de klant en dus 
worden alle credits aan mij toegeschreven 
maar dat is niet terecht. Het is het team 
dat het proces begeleidt, het eindproduct 
maakt en aflevert; ik ben een schakel in 
het geheel. Het wordt tijd dat het team 
eens in het zonnetje wordt gezet.”

Lekker eigenwijs zijn
Met de vraag: ‘’Waarom werk jij bij De 
Houtwinkel Bladel?’’ loopt Yara van de 
afdeling Marketing een rondje door de 
winkel en de werkplaats. De makers 
zijn immers de beste ambassadeurs 
van het bedrijf. “Het is fijn dat we zelf 
verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. 
We krijgen een tekening en bepalen dan 
zelf hoe we dat uiteindelijk uitwerken. Die 
mate van vrijheid is fijn en het houd je 
scherp.” Zo werkt het bij De Houtwinkel: 
het idee of de wens komt van de klant, 
dat wordt in gesprek met een medewerker 
uitgewerkt. Anton Lemmens vult aan: 
“Doordat bij De Houtwinkel scholing en 
begeleiding geboden wordt, wordt ervoor 
gezorgd dat elke medewerker op de goede 
plek staat. Er zijn best veel stagiaires bij 
ons blijven werken nadat hun opleiding 
klaar was. Het is ontzettend leuk om het 
ambacht door te kunnen geven aan de 
aanstormende jeugd. Zij zijn de toekomst 
van dit bedrijf.”

Vierde rij, derde van rechts
Kris kras door het bedrijf komt Yara Jos 
tegen, de teamleider van de winkel: “We 
vinden het geen probleem om voor onze 
klanten even een paar zakken cement mee 

naar de auto te sjouwen, dat is iets waar 
we eigenlijk niet eens over nadenken. Dat 
doen we gewoon! Misschien is dat wel het 
Kempisch karakter van onze winkel, dat 
me overigens héél goed bevalt, al kom ik 
van oorsprong niet uit de Kempen.” Waarop 
collega Twan aanhaakt: “Laatst werd ik 
nog gebeld of we een bepaalde sleutel 
op voorraad hebben...’’ Dat hij dan weet 
dat die betreffende sleutel op de vierde 
rij van boven, derde van rechts hangt, is 
helemaal fantastisch. Dat zegt iets over de 
betrokkenheid van het personeel.

Ik sta klaar voor jou
Bij de Houtwinkel is er sowieso veel 
betrokkenheid onder het personeel. Als 
door persoonlijke omstandigheden het 
werkrooster moet worden aangepast, dan 
kan dat eigenlijk altijd wel. Dat geeft ruimte. 
Je wordt gezien als mens, er is interesse 
en betrokkenheid, ook bij de collega’s 
onderling. Het idee dat men voor elkaar 
klaarstaat is prettig; een keertje voor een 
ander invallen is nooit een probleem.

Elke klus in goede handen
Op naar boven waar onze showroom 
zich bevindt. ‘’Arie, waarom werk jij bij 
De Houtwinkel Bladel?’’ “Ik vind het mooi 
dat de kwaliteit centraal staat. Wat we 
maken, moet goed zijn en lang meegaan. 
Ik vind het prachtig als een klant na 

vijfentwintig jaar bij ons terugkomt omdat 
de keuken aan vervanging toe is. Het is 
een compliment om te horen dat er geen 
andere keukenboer is overwogen maar 
dat wij het weer mogen maken omdat 
ze altijd tevreden zijn geweest over de 
kwaliteit.” Dat je als medewerker alles 
mag doen, is een aanvulling: “Wij meten 
alles zelf op en hebben veel contact met 
de klant. We inventariseren de wensen en 
vertalen dat naar een ontwerp en een 3D 
tekening. Waarop een andere collega van 
de showroom aanvult: ‘’En uhhh… Als dit 
werk en deze sfeer je aanspreekt, mag je 
altijd solliciteren, er zijn nog een aantal 
openstaande vacatures!”

Zelf de slingers ophangen
De werkweek wordt altijd afgesloten met 
een ‘borrel’. “Mag ook fris zijn, natuurlijk” 
roept een collega lachend. “We praten 

even na over het werk maar nog veel 
vaker gaat het niet over het werk. Het is 
fijn om zo de werkweek af te sluiten. Mocht 
er een keer iets onderling niet lekker zijn 
gegaan dan kun je het er, onder het genot 
van een drankje, over hebben. Zo kan je 
zonder sores naar huis en van je weekend 
genieten. Dat is best belangrijk, vind ik!’’

Van je familie moet je het hebben
De Houtwinkel is van oudsher een 
familiebedrijf, dat gevoel is er onder het 
personeel ook, al zijn we echt niet allemaal 
familie van elkaar.” Vooral het idee dat 
iedereen gelijk behandeld wordt, wordt 
positief ervaren door de medewerkers. “Of 
je nu veel ervaring hebt, het vak nog moet 
leren of een uitdaging op de arbeidsmarkt 
hebt, bij ons kun je begeleiding krijgen en 
werk je altijd samen met iemand die voor 
je klaar staat.”

Uit het juisteUit het juiste

gesnedengesneden

‘‘Waarom ‘‘Waarom 
werk jij bij werk jij bij 
De Houtwinkel De Houtwinkel 
Bladel?’’...Bladel?’’...

DE HOUTWINKEL BLADEL PRESENTEERT: 

ONZE KRACHT! ONZE EXPERTS! ONS TEAM!

HOUTHOUTHOUT
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HAPERT - Voor de bouw van een nieuwe 
bedrijfshal en voor toekomstige uitbrei-
ding heeft VGI Groep extra bouwgrond 
gekocht op het Kempisch Bedrijven-
park. De assemblage- en productiehal, 
die hier gebouwd wordt, zal worden ge-
bruikt voor machinebouw. Het bedrijf 
groeit daarmee gefaseerd naar een op-
pervlakte van 3 ha. 

VGI Groep bestaat uit meerdere bedrijfson-
derdelen. VGI-Willems is gespecialiseerd in 
de bouw en assemblage van machines uit 
roestvaststaal. Zij doen dit met name voor 
de voedingsmiddelen en farmaceutische 
industrie. Het bedrijf levert wereldwijd aan 
grote klanten. Ze heeft de afgelopen jaren 
veel geïnvesteerd in automatisering, duur-
zaamheid, nieuwe productietechnieken en 
een aangename werkplek voor ruim 100 
medewerkers. Het huidige pand is nage-
noeg energieneutraal. Vanwege de groei 
is het bedrijf toe aan de eerste uitbreiding. 
De montageactiviteiten die nu in Bladel 
plaatsvinden verhuizen naar Hapert. In de 
nieuwe hal worden de machineonderde-

len samengesteld, getest en klaargemaakt 
voor transport. 

VGI-Promatec ondersteunt klanten bij de 
ontwikkeling, engineering en realisatie van 
machines. Dit bedrijfsonderdeel is gespe-
cialiseerd in automatisering van logistieke 
processen, zoals machines voor product 
handling. Bij het bedrijfsonderdeel werken 
20 medewerkers. 

VGI Groep is in januari 2020 naar het KBP 
verhuisd en is nu toe aan haar eerste uit-
breiding. VGI Groep voorziet ook in de toe-
komst groei, daarvoor is extra bouwgrond 
gekocht. De nieuwbouw van de eerste uit-
breiding start begin 2022. 

Het Kempisch Bedrijvenpark is een regio-
naal bedrijventerrein van 69 ha groot dat is 
aangelegd door de vier Kempengemeen-
ten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden. Inmiddels is ruim 85% van het 
bedrijvenpark verkocht. Meer informatie: 

www.kempischbedrijvenpark.com

VGI Groep realiseert uitbreidingsruimte 
op Kempisch Bedrijvenpark

Burgemeester Remco Bosma en Marco van Geel

BERGEIJK - Nadat begin dit jaar de 
dijken en kades zijn vrijgemaakt van 
begroeiing, start nu het herstel van de 
stuwen en duikers. In opdracht van Na-
tuurmonumenten start aannemer Van 
der Ven vanaf 15 oktober met de her-
stelmaatregelen. In verband met de 
werkzaamheden is het gehele gebied en 
daarmee ook de gemarkeerde wandel-
route afgesloten.

Cultuurhistorisch visvijvercomplex
Visvijvercomplex De Liskes maakt samen 
met o.a. De Pastoorsweijer en de Brou-
wersweijer onderdeel uit van een eeuwen-
oud watersysteem met bijzondere natuur-
waarden. De historie van de visvijvers gaat 
ver terug in de tijd. Maar de huidige stuwen 
en duikers, ook wel waterhuishoudkundige  
kunstwerken genoemd, zijn omstreeks 
1950 aangelegd. Zowel de kades, dijken 
als kunstwerken zijn in slechte staat en toe 
aan een opknapbeurt.

Waterhuishouding
De Liskes bestaat uit 13 visvijvers. De vij-
vers kunnen door een systeem van sloten 
en stuwtjes worden gevuld en afgelaten, dit 
is belangrijk voor de regulatie van het wa-
ter. Vroeger van belang voor de viskweek, 
heden ten dage voor het beheer van het 
water. Zo wordt wateroverlast bestreden 
en droogte voorkomen. 

Werkzaamheden
Behalve het herstellen en vervangen van 
kunstwerken wordt de doorstroming van 
de aan- en afvoerkanalen verbetert en de 
kades herstelt. Specialistisch en nauwkeu-
rig werk omdat de oude greppels en veen-
lagen van de vijvers niet aangetast mogen 
worden. 

Unieke natuur
Met het herstel van de visvijvers behouden 
we naast bijzondere cultuurhistorie, ook 
een belangrijk leefgebied voor (moeras) 
vogels en libellen. Een voedsel- en broed-
gebied voor vogels als woudaap en roer-
domp maar ook voor soorten als de krak-
eend en de ijsvogel.

Vervolg herstel visvijvercomplex 
De Liskes van start

IN DE KEMPEN

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl

WIST 
   JE 
 DAT...?

... 75% van het menselijke voedsel wordt 
geproduceerd uit slechts 

12 planten en 5 verschillende diersoorten? 
Daarnaast is menselijke consumptie voor een 

groot deel verantwoordelijk voor het 
uitsterven van meer dan 150 diersoorten.

Roerdomp

Woudaap
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mavo
havo
atheneum
gymnasium

 voor ouders groep 8 

www.rythovius.nl

OPEN DAG

  START  PRE-COLLEGES 

van 11.00 tot 14.00 uur

wwoo  33  nnoovv  

ddii  1166  nnoovv

 INFORMATIE 
AVOND 

kennismakingslessen  
talentstromen en gymnasium

zzoo  2233  jjaann

Rythovius iets voor jou?

 TALENTENDAG 
beleef een dag op 

onze school    
voor groep 8

voor groep 7 en 8 en hun ouders

 voor groep 8 

vvrr  2222  ookktt  
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Eindelijk mag Fanfare Wilhelmina uit Hoogeloon weer van zich laten horen!Zowel de percussiegroep als het fanfareorkest kijken ernaar uit om binnenkort voor u temogen optreden. U bent van harte uitgenodigd voor deze gratis toegankelijke concerten.

Fanfare Wilhelminaop de planken

Vrijdag 22 oktober, 19.30u
MFA D'n Anloôp, Hoogeloon

Concert door percussiegroep
van Fanfare Wilhelmina
en slagwerkgroep van
Muziekvereniging

St. Willibrordus uit Casteren

www.fanfarewilhelmina.com

Zondag 24 oktober, 14.20-15.10uPreConcoursfestival, MFA De Leenhoef, Knegsel
Concert door fanfareorkest van Fanfare Wilhelminamet solisten Joost Seuntiëns en Maartje Janssen(dit optreden wordt beoordeeld door een jury)

Volg ons op:

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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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

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

www.rhmakelaardij.nl

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

T 06 - 50 26 40 19
info@rhmakelaardij.nl

Woning
verkopen?

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - Uiteraard ging na de 
laatste persconferentie de vlag uit bij St. 
Joris Showband uit Hoogeloon. Eindelijk 
groen licht om te doen wat ze het lief-
ste doen: muziek maken voor publiek. 
Ze hebben al een streetparade gedaan 
in Valkenswaard en nu zijn de voorbe-
reidingen in volle gang voor Vrienden 
van Sint Joris Live. De zaterdag zit vol, 
onder voorbehoud, maar voor vrijdag 
6 november zijn nog kaarten. 

Voorbereiding
“Kijk, het draaiboek ligt al een poosje 
klaar”, begint Willem van der Hamsvoord 
het interview. “We organiseren dit feestje 
al een paar jaren en weten wat we moeten 
doen. Al zijn er natuurlijk elk jaar wel andere 
accenten. Uit de voorgaande jaren hebben 
we inmiddels een groot archief opgebouwd 
van nummers die we kunnen spelen. Voor 
de show van 2020, die om bekende rede-
nen niet door kon gaan, hadden we al een 
fl ink aantal nieuwe nummers ingestudeerd. 
Die zijn we gewoon blijven herhalen en 
voor deze show heeft Bas Soetens vijftien 
nieuwe nummers bewerkt. Ja, de muzikan-
ten moeten even fl ink aan de bak maar dat 
zijn ze gewend en dan staat er straks ook 
een show die serieus gaat knallen.”

Het dak eraf
Vorig jaar werd even overwogen om een 
‘light-versie’ van ‘Vrienden van...’ te orga-
niseren maar écht goed voelde dat niet. 
Dick van Gerwen: “De kracht van de show 
is juist dat het een concert is waarbij je an-
dere mensen ontmoet, lekker los kunt gaan 
en met elkaar een pilsje gaat drinken. Bij 
een zit-show lukt dat toch minder goed. 
Dat de seinen nu op groen staat voor een 

ouderwetse muziekshow is fantastisch. Al 
mag tot nu toe de zaal maar voor 75% vol, 
dan gaat toch als vanouds het dak eraf. We 
kijken vol spanning naar de volgende pers-
conferentie; stel dat daar gezegd wordt dat 
de zaalcapaciteit omhoog kan, dan gaan 
we ook de laatste kaarten in de verkoop 
gooien. Ik denk wel dat er animo voor is, 
de eerste show was binnen twee dagen 
stijf uitverkocht. Mensen zijn toe aan een 
feestje.”

Vrienden
Vrienden van Sint Joris Live heeft inmiddels 
veel vrienden gemaakt. Willem: “Natuurlijk 
onze bezoekers maar ook de gastmuzikan-
ten zijn vrienden geworden. Ze kennen de 
show en weten wat we van ze vragen. Met 
enige regelmaat zien we ‘oude bekenden’ 
terug. Zo ook dit jaar als Astrid Kunst weer 
komt, ze móest erbij vanwege het succes 
van de vorige editie. Ilonka van Hooijdonk 
is nieuw maar weet het publiek straks ze-
ker te raken met haar hoge noten. Verras-
singen hebben we ook. Er komt een rap-
act van een familielid van een BH’er, een 
bekende Hoogeloner. We houden nog even 
stil wie dat gaat zijn. Arthur Wils is er na-
tuurlijk ook bij en als voorprogramma heb-
ben we afwisselend twee bands van leden 
van Sint Joris: Bite the Bullet en Vertical 
Bar. Een afwisselende avond met stevige 
poprock muziek, zoals het publiek van ons 
gewend is.”

Partners
Dat in relatief korte tijd een grote show 
moet worden opgebouwd, bleek geen en-
kel probleem. Dick: “We werken al jaren 
met dezelfde partijen en die hebben aan 
één woord genoeg. Van Ham Tenten & Po-
dia snapt het concept en het licht en ge-
luid laten we blindelings aan WSS over. We 
geven alleen aan wat onze wensen zijn en 
dan komt alles goed. Weet je wat het is? 
Iedereen staat te trappelen om weer iets te 
gaan doen. Het publiek wil uit, onze mu-
zikanten willen optreden, podiumbouwers 
willen bouwen en technici willen alles uit de 
kast halen om sfeer te maken. Mooie optel-
som: dat gaat helemaal goed komen.” Niet 
dat Sint Joris helemaal stil heeft gezeten. 
Willem: “We hebben uiteraard tijdens de 
lockdown wel gerepeteerd en in de zomer 
hebben we een prachtige studio-opname 
gemaakt voor onze pr. Leuk om te doen 
en het resultaat is prachtig. Het resultaat 
heet ‘Groovy Bites’ en is te luisteren op alle 
steamingsdiensten.”

Info
Wie zin heeft gekregen in een gezellig mu-
ziekfeestje, kan op de site van de Showband 
kaarten reserveren: www.stjoris.nl/vsjl. 

Een kaartje kost € 17,50; 
de zaal gaat open om 
18.30 uur en stipt om 
00.00 uur gaat de 
deur op de knip. 
Dick: “We willen het 
feestje voor ieder-
een veilig houden 
en dus houden we 
ons stipt aan de 
voorschriften. Dus: 
QR-code bij de hand 
om binnen te komen. 
Geen QR-code? Dan 
is een positieve uitslag 

van ‘Testen voor toegang’ 
ook geldig. Mochten 

de maatregelen ver-
der versoepelen en 
de sluitingstijd ver-
ruimd worden, dan 
duurt de afterparty 
iets langer.” Alvast 
in de stemming ko-
men? Ga naar You-
Tube en zoek op 

Vrienden van Sintt 
Joris Live naar één 

van de aftermovies van 
de voorgaande jaren.

De seinen op groen voor grandioze show
Vrienden van Sint Joris Live op 5 en 6 november in d’n Anloôp Hoogeloon

Willem van der Hamsvoord: “Voor deze show heeft Bas Soetens vijftien nieuwe num-
mers bewerkt. Ja, de muzikanten moeten even fl ink aan de bak maar dat zijn ze gewend 
en dan staat er straks ook een show die serieus gaat knallen.” Fotografi e: Wesley Maas.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

CITROEN C1, 3 DRS, PS GRIJS 2007 POA
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 6950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1300,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2011 POA   
SEAT  AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1750,00
SUZUKI  SWIFT 1.3I, 3 DRS, AC, PS GRIJS 2005 3750,00
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS, AUTOMAAT GRIJS 2003 POA
TOYOTA COROLLA 1.6, VERSO GRIJS 2002 POA             
TOYOTA COROLLA, VERSO VAN, 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 3950,00

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Dorpsstraat 4, 5529 AW Casteren, Tel. 0497-681244, fax: 0497-681672
E-mail: info@wilteurlings.nl  • Erkend APK-keuringsstation  • Lid Bovag

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766
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Varkens 
schnitzels

Kip
schnitzels

Kip
indiaantjes

Spek
vinken

Runder 
schnitzels

SpekSpekSpek

100 gram € 1,19
KipKip

100 gram€ 1,09
Runder Runder 

100 gram€ 1,49

100 gram€ 1,69
vinkenvinkenvinken

4+1
GRATIS

Hausmacher leverworst

Chinees/Zeeuws spek

100 gram € 1,59
Hausmacher leverworst

Chinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spek

Hausmacher leverworst
100 gram€ 1,69

Chinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spekChinees/Zeeuws spek

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 18 OKTOBER T/M ZATERDAG 23 OKTOBER

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

                                                      

100 gram100 gram€ 1,49€ 1,49€ 1,49€ 1,49

Runder 
braadvlees

CARPA�IO

Chinese tom�t, 
o�enstr�t,      

Boerengroente-    
of ki�enboui�on.

Genoeg keus!

DIVERSE SOEPEN
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o�enstr�t,      o�enstr�t,      o�enstr�t,      o�enstr�t,      o�enstr�t,      

Boerengroente-    Boerengroente-    
of ki�enboui�on.

Boerengroente-    
of ki�enboui�on.

Boerengroente-    

Genoeg keus!
of ki�enboui�on.

Genoeg keus!
of ki�enboui�on.

Carpa�io, rucola, 
ui, zon tom�tjes, 

Parmez�nse k�s, 
pijnb�mpitjes en 

tru�elmayo.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

schnitzelsschnitzels
100 gram100 gram100 gram100 gram100 gram€ 1,09

Diverse soorten

indiaantjesindiaantjes

Kalkoen is mager 
en iets grover dan 
kip Ook bevat het 
m�r ijzers. Erg 
gezond dus! 

KALKOEN�LET

DIVERSE SOEPEN
huisgem�kt!CARPA�IO DIVERSE SOEPEN

salade!
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KALKOEN�LET

gezond dus! 
NU EXTRA V¡RDELIG

NU EXTRA V¡RDELIG

schnitzelsschnitzelsschnitzels

100 gram100 gram100 gram100 gram100 gram100 gram100 gram100 gram100 gram

Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, Carpa�io, rucola, 

NU EXTRA V¡RDELIG

KALKOEN�LET
dagelijks vers!

indiaantjesindiaantjes

100 gram € 1,69
schnitzelsschnitzels

100 gram100 gram€ 1,69€ 1,69€ 1,69€ 1,69
Naturel/Gemarineerd

schnitzelsschnitzelsschnitzels

100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram € 1,19€ 1,19€ 1,19€ 1,19100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram100 gram100 gram100 gram
Diverse soorten
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 1

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

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

7 3 8 5 6 3
8 9 1 3 1

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

8 1 4 6
7 6 5 8

3 1 6
4 9
5 7 4

6 3 7 5
1 7 3 8

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

4 5 4 2 8
9 2 7 3 2 6

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 41

The bread and onions you ate this m
orning tasted better than any feast to a

m
an w

ho expects to eat again, and the sun through the grills overhead is
brighter for you than for any m

an w
ho expects to see it rise tom

orrow
.

-- Pandarus the G
ladiator

7 1 2
4 5 8

7
7 4 6 2
2 7

1 5 9 4
5

9 6 1
6 8 3

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AARDEWERK
ANGEL

BEHOEFTE
BELEID
BOERIN
DEMENT
DONUT
DUTJE

FEESTGIDS
FRANJE
GEZOND

HEDENDAAGS
IDIOOT
IEMAND

INTEGREREN
INTREK
JOCKEY

JUSLEPEL
KOEST

KOMEET
LANOLINE
LEGAAT
LINIAAL

LUCHTVAART
OPRIT

PATMOS
PEDEL

PIEPTOON

PORTIE
PRIKKEN
REAAL

RESEDA
SERIE
SLAAF
SLEDE

SLOTDEBAT
SMEERLAP

TENOR
UITPLUIZEN

VANILLE
VIOOL
ZWEEM

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Frans van de Ven uit Bladel

met de oplossing: 
‘Het kempisch dialect’

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

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, een 
heerlijke luxe vlaai, wordt aangeboden 
door JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

Cryptofi lippine – Thema: De Kempen • Oplossing:  Het Kempisch dialect • Antwoorden: A: Rythovius College – 
B: Vessem – C: Het Snelle Wiel – D: Lokbossen – E: Recreatieplas – F: Kempen TV – G: Kempenmuseum – 
H: Kermisronde – I: Reusel Sport – J: PC55 – K: De Acht van Bladel – L: Den Aord – M: Koning Kyriëpad – 
N: De Cartierheide – O: Hulsel – P: Hoge en Lage Mierde – Q: De Acht Zaligheden – R: Egyptische Poort

HalloweenHalloween

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 41

N
o problem

 is so form
idable that you can't just w

alk aw
ay from

 it.

8 9 4 2
6 1

9 2 5 6 7 4
2 5

3 7 8 4
1 4

7 4 9 5 1 2
5 9

1 6 5 8
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KOOP NU ONLINE JE ROUTE-TICKTES

voor meer informatie ga naar halloweenoirschot.nl

Zorg dat je je corona QR-code hebt! 

KOM JE OOK GRIEZELEN EN GENIETEN OP ZATERDAG 30 OKTOBER TUSSEN 19.00  23.00 
IN HET SPOOKACHTIGE CENTRUM VAN OIRSCHOT? 

DIRECT TICKETS KOPEN SCAN 
HIER DE QR CODE

HALLOWEEN TOCHT DOOR
OIRSCHOT DURF JIJ TE KOMEN? 

2021 30
OKT

HALLOWEEN OIRSCHOT

REUSEL - Na een jaar van afwezigheid, 
maken we ons op voor een spetterend 
carnaval 2022. En daar hebben we  
natuurlijk een Oppernar, d’r Neffe Nar 
en Narrenraad voor nodig. Zij zorgen 
er voor dat tijdens carnaval 2022 Klèn 
Narrendonk op z’n kop staat. Op vrijdag 
12 november 2021 worden ze gekozen 
en jij kunt er bij zijn. Om mee te feesten, 
om een plekje in de Narrenraad te be-
machtigen of om de strijd aan te gaan 
om Oppernar of d’r Neffe Nar te wor-
den. Het gebeurd allemaal op het 30e 
Grôte Klène Narrengala in De Kei! Jij 
komt toch ook?

Voorproefjes op carnaval voor kinderen
Over vier weken is het zo ver. Alle kinderen 
uit Reusel die in (de leeftijdscategorie van) 
groep 6, 7 of  8 zitten, zijn op 12 november 
van harte welkom op het Grôte Klène Nar-
rengala. Ze kunnen spelen, hossen en lol 
maken op de muziek van de DJ. Iedereen 
die wil kan een act opvoeren en natuurlijk 
is ook de Raad van Elf aanwezig om er 
met de kinderen een leuke avond van te 
maken. Het wordt een mooi voorproefje 
op carnaval 2022. De deuren van De Kei 
zijn vanaf 18.00 uur open. Om 18.30 uur 
gaan ze dicht en zal het feest beginnen. 
Om 22.30 uur gaan de deuren weer open 

en zal snel heel Narrendonk weten wie de 
opvolg(st)ers zijn van Oppernar Tijn en d’r 
Neffe Nar Isa. 

Ga jij voor Oppernar, d’r Neffe Nar of 
Narrenraad?
Voor een plek in de Narrenraad of de titel 
Oppernar of d’r Neffe Nar moet je natuur-
lijk wel iets doen. Laat je, alleen of met 
een groep, van je beste kant zien. Dat 
kan door te zingen, dansen, playbacken, 
bandparodie, tonproaten, goochelen of 
wat voor doldwaze act dan ook. Niets is te 
gek. Hou je niet in en geef je snel op. Hoe 
grappiger hoe beter, want het is carnaval! 
De optredens worden door een deskun-
dige jury beoordeeld en voor de beste 
drie optredens is er een prachtige beker 
én een plaatsje in de Narrenraad. Ga snel 
aan de slag met je act of verder met oefe-
nen, zodat je goed voor de dag komt op 
de 12e. 

Voor de mooie rol van Oppernar en d’r 
Neffe Nar vragen we iets extra’s van je. 
Maar wel op een heel eigentijdse wijze! 
Wij vragen je om een filmpje van 111 se-
conden te maken. Dit filmpje upload je 
vervolgens via onze website om je kandi-
daat te stellen voor  de titel Oppernar of 
d’r Neffe Nar. Wat willen we in jouw film-
pje zien? Iets over jezelf, wie je bent en 
waarom je graag Oppernar wilt worden.   
Gewoon in je eigen woorden en op jouw 
eigen manier. Vanuit alle inzendingen 
wordt de Oppernar en d’r Neffe Nar ge-
kozen. Tijdens het Grôte Klène Narrengala 
wordt pas bekend gemaakt wie de Opper-
nar en d’r Neffe Nar 2022 van Klèn Narren-
donk zijn. We houden het dus spannend 
voor iedereen tot het laatste moment! 

Let op!
Alleen kinderen uit groep 7 en 8 kunnen 
in de Narrenraad komen. De kinderen van 
groep 6 zijn echter ook van harte welkom 
op deze geweldig leuke avond. Zij kunnen 
dan alvast een keer de sfeer proeven, zo-
dat ze het volgende schooljaar voorbereid 
deel kunnen nemen aan de verkiezingen. 

Thema
We zijn nog op zoek naar een leuk thema 
voor kindercarnaval 2022 en daar hebben 
we de hulp van de kinderen bij nodig! We 
vragen alle kinderen van groep 7 en 8 een 
leuk, origineel en carnavalesk thema te 
verzinnen. 

De werkgroep bepaalt uit alle inzendingen 
wat het thema wordt en dat wordt tijdens 
het Grôte Klène Narrengala bekend ge-
maakt. Natuurlijk krijgt de bedenk(st)er 
van het nieuwe thema voor kindercarnaval 
2022 een leuke prijs. 

Inschrijven
Leden van de werkgroep Kindercarna-
val hebben tijdens een bezoek aan jouw 
school uitnodigingsbrieven uitgedeeld. 
Voor het inschrijven voor de wedstrijd, op-
geven als kandidaat Oppernar of inzenden 
van een thema zijn inschrijfformulieren be-
schikbaar. Deze formulieren zijn digitaal te 
vinden op onze website www.narrendonk.
nl/nieuws/kindercarnaval. Vul het formu-
lier in en mail het samen met je muziek 
naar kindercarnaval@narrendonk.nl. 

Allemaal veel succes met de voorbe-
reidingen. Wij hopen dat je meedoet en  
kijken uit naar de leuke optredens. Dus ga 
snel aan de slag, vergeet niet de inschrijf-
formulieren op tijd in te leveren en dan  
hebben we vanaf nu een afspraak met 
elkaar op 12 november aanstaande.  
Tot dan!

Werkgroep Kindercarnaval

We zoeken weer een Oppernar Kindercarnaval!

Herken je dat? Soms zit alles tegen, stapelen problemen zich op bin-
nen een gezin. Ouders kunnen met veel moeite alle ballen in de lucht 
houden. Ze hebben weinig puf over voor de opvoeding, waardoor de 
kinderen soms te weinig aandacht krijgen. Er hoe�  dan maar iets te 
gebeuren of ...

Onder het mo� o ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen 
gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krij-
gen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 

Kan jouw gezin wel wat ondersteuning gebruiken of wil je juist steun-
gezin zijn? 
Neem dan voor de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden contact op 
met Dianne Mariën 06-83357211 of dianne@buurtgezinnen.nl. 
Voor de gemeenten Bergeijk en Eersel kun je contact opnemen met 
Sara van Trigt 06-19190373 of sara@buurtgezinnen.nl

Volg ons ook op Facebook: Buurtgezinnen in de Kempengemeenten
en Instagram: buurtgezinnen_kempengemeenten

Gezinnen gezocht in de 
Kempengemeenten



3015 oktober 2021

Een dikke duim omhoog voor de vrijwilligers Nell, 
Jos, Chantal, Ineke, Paula en Corry van kookclub de 
Blaalse Pot. Ze hadden weer een heerlijk goed 
verzorgd 3-gangen menu op tafel getoverd voor 30 
weduwen/weduwnaars. Wat hebben we dit gemist in 
de coronaperiode!

Namens de gasten

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

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...?

... het in 
Frankrijk verboden 

is voor supermarkten 
om eten weg te gooien? 

De wet die dit 
verbiedt werd in 2015 

aangenomen. 

Supermarkten moeten 
voedsel dat over 

datum is nu aan een 
voedselbank geven. 

Ze kunnen het ook 
doneren zodat er 
diervoer van kan 
worden gemaakt.

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Garagesale Groot Terkooijen 11
BLADEL - Op zondag 7 november, van 10.00 tot 16.00 uur, organiseren wij een 
overdekte garagesale. Deze is gericht op de decembermaand.

U kunt bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte spullen, zoals speelgoed, kleding etc. 
De koffi  e staat klaar! Heeft u nog spulletjes (speelgoed, kleding, kerstspullen) voor 
ons, dan kan u contact opnemen via 06-10102638 of mailen via aeddekempen@
gmail.com.

Na de succesvolle regentonnenactie 
hebben wij nog enkele regentonnen over. 

Heb je je eerder niet aangemeld en wil 
je toch nog een regenton, dan kun je op 
maandag 18 oktober tussen 11.00 en 12.00 
uur een regenton ophalen op de gemeen-
tewerf, Vloeieind 37 in Lage Mierde. Hierbij 
geldt: op = op! Inschrijven of een regenton 
reserveren is niet mogelijk.

Enkele 
regentonnen 
over; op = op!

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

Nieuwe datum 
Repair Café 
in Bladel

BLADEL - In tegen-
stelling tot eerdere 
publicatie is Het 
Repaircafé niet op 
woensdag 20 okto-
ber geopend.

Omdat er steeds 
meer gebruik ge-

maakt wordt van Repaircafé van Het Kom-
pas en ook om iedereen zo goed mogelijk 
te helpen, is de datum en tijdsplanning ver-
anderd. De eerstvolgende Repaircafé zal 
zijn op dinsdag 19 oktober  van 13.00 tot 
16.00 uur.

Bestuur St. Het Kompas

Wij kunnen het 
maar niet vergeten. 

Het feest, de kaartjes, 
bloemen en cadeaus. 

De gelukwensen van familie, 
vrienden en kennissen 

in elke vorm hebben ons 
60-jarig huwelijksfeest 
onvergetelijk gemaakt. 

Jan en Zus Bayens-Kolen
Hapert

Bedankt!Bedankt!
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Het kleinschalige woonzorgcentrum  
Groenendaal ligt vlak bij het centrum van 
Vessem en mooi tegen de bosrand aan. In 
dit huis van Joris Zorg wonen 26 bewoners. 
Met een klein vast team zorgen we voor de 
juiste zorg en begeleiding. 

Voor onze bewoners zijn we op zoek 
naar vrijwilligers voor onderstaande  
vacatures: 
-  Begeleiden van een spel-/creatieve mid-

dag.
- Tuinieren met bewoner(s).
-  Samen wandelen of fietsen met de  

duo-fiets.
-  Samen koken in de huiskamer ’t Huukske 

van 10.30 tot 13.00 uur.
-  Koffieschenken en ondersteunen bij  

warme maaltijd op woensdag van 10.00 
tot 13.30 uur, of 1 keer per maand in het 
weekend.

-  Ondersteuning bij de broodmaaltijd van 
16.45-18.30 uur.

-  Koffieschenken en een praatje maken 
met bewoners van 18.30 - 20.00 uur.

-  Ondersteunen bij speciale activiteiten: 
bijv. pannenkoeken bakken of helpen 
bij een muziekoptreden. Aanmelden per  
activiteit.

Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar, de kers 
op de taart!

Je kunt altijd aangeven op welke dag je 
beschikbaar bent. Ben je geïnteresseerd of 
wil je meer informatie, neem dan contact 
op met Monique Nouwens, 06-23873521, 
monique.nouwens@joriszorg.nl of met 
Loes Hurkmans, tel. 0499-572124 of e-mail 
loes.hurkmans@joriszorg.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Mieke Snelders 
06 - 51 66 81 97

Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 
Burg. van Houdtplein 22 z • Bladel

www.fierohaarwerken.nl

Normaal werken we i.v.m. de privacy achter 
gesloten deur. We werken op afspraak en 
niemand kan zo maar binnen lopen als er een 
klant bij ons binnen is

Op 21 oktober is het de nationale haarwerk-
dag en opent Fiero Haarwerken haar deuren 
van 13.30-15.30 uur. Iedereen kan dan vrij 
naar binnen lopen om eens te komen kijken! 
Wil je liever een privé gesprek? Dat kan ook! 
Maak dan een afspraak, het eerste gesprek is 
altijd kosteloos en vrijblijvend!

Zie ik u op donderdag 21 oktober?

OPEN DEUREN
21 OKTOBER

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

Je leert contact maken, actief luisteren, 
herkennen van emoties, uitdrukken van 
gevoelens, durven vragen en je mening 
geven, maar ook je grenzen herkennen en 
aangeven. 

Tijdens de tweede bijeenkomst oefen je 
met alledaagse situaties en hoe je kunt 
reageren op anderen. Deelname aan de 
training biedt herkenning, een mogelijk-
heid om je vaardigheden te oefenen en de 
kans om kennis en ervaringen met elkaar 
te delen. Misschien vind je zelfs een ma-
tje waarmee je na de training contact kunt 
houden!

De training bestaat uit drie bijeenkomsten 
voor een groep van maximaal 12 mensen. 
De training wordt twee keer aangeboden 
op maandag 8, 15 en 22 november van 
09.30 tot 12.00 uur in Reusel (locatie volgt) 
en op dinsdag 9, 16 en 23 november van 
13.30 tot 16.00 uur in Bergeijk (locatie 
volgt). 

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

Training 
communicatieve en 
sociale vaardigheden
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REGIO - In de 
beken de Beer-
ze en de Reu-
sel stroomt nog 
altijd onvol-
doende water. 
In het zuidelijk 
deel van het 

Dommelgebied – toch al gevoelig voor 
droogte - is verdere verlaging van de 
waterstanden onwenselijk. Waterschap 
De Dommel verlengt daarom voor het 
vierde jaar op rij het halfjaarverbod, dat 
normaal op 1 oktober afl oopt. 

Eff ect zomermaanden
Er mag nog geen water opgepompt worden 
uit beken en sloten in de stroomgebieden 
van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden 
van het Wilhelminakanaal en in Park Meer-
land in Eindhoven. Hetzelfde geldt voor de 
beken en sloten in het stroomgebied van 
de Boven-Dommel, waar nog steeds een 
onttrekkingsverbod geldt.

Juli, augustus en september zullen door de 
meeste mensen niet herinnerd worden als 
een prachtige zomer. De feiten laten zien 
dat juli in het Dommelgebied fl ink natter 
was dan gemiddeld, lokaal zelfs met wa-
teroverlast tot gevolg. Normale, gemiddel-
de temperaturen in juli en augustus, geen 
tropische dagen zoals we bijna gewend 
raakten afgelopen jaren. Waar augustus 
een stuk minder zonnig en aan de droge 
kant was, voelde september als een ech-
te zomermaand: zonniger, warmer én fl ink 
droger dan normaal. Niet zo zichtbaar, 
maar de verdamping gaat dan ook harder. 
Waar eind juli het neerslagtekort – na alle 
regen - in ons gebied klein was, groeide 
het tekort tot 1 oktober weer fl ink. Op dit 
moment staan ook de grondwaterstanden 
bij de helft van de meetpunten op lager dan 
gemiddeld.

In de zomer van 2021 kon ons watersys-
teem een klein beetje op adem komen, na 
3 droge jaren. Maar daarmee is de struc-
turele droogteproblematiek niet opgelost. 
Waterschap De Dommel blijft zich hard 
maken voor de watertransitie.

Ook na 1 oktober niet oppompen 
uit beken en sloten
De lage afvoeren en waterstanden in het 
Beerze en Reusel-gebied zijn de aanleiding 
voor het verlengen van het halfjaarverbod. 
Omdat het de bovenlopen van de beken 
betreft waar weinig bovenliggend gebied 
op afwatert en waar veel water de bodem 
in zakt, stroomt er nog altijd weinig water 
in de beken. Een verdere verlaging van de 
waterstanden is onwenselijk.

Het drenken van vee en het bestrijden van 
brand met water uit beken of sloten is wel 
toegestaan. Het verbod blijft van kracht 
tot er weer voldoende afvoer is. Datzelfde 
geldt voor het verbod op het onttrekken 
van oppervlaktewater in het stroomgebied 
van de Boven-Dommel.

Jaarlijks terugkerende maatregel
Tussen 1 april en 1 oktober – het droogte-
seizoen - mag in gebieden met een halfjaar-
verbod geen water opgepompt worden uit 
beken en sloten, bijvoorbeeld om akkers te 
beregenen of tuinen te sproeien. Deze jaar-
lijks terugkerende maatregel geldt voor de 
stroomgebieden van de Beerze, Reusel en 
Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal 
en voor Park Meerland in Eindhoven. Het 
standaard halfjaarverbod moet voorkomen 
dat in deze gebieden, die extra gevoelig 
zijn voor droogte, een watertekort ontstaat.

Voor meer informatie over onttrekkingsver-
boden en een actuele kaart kijk op www.
dommel.nl/onttrekkingsverbod. Ook de 
app Perceelwijzer biedt deze informatie.

Verlenging onttrekkingsverbod 
zuidelijk Dommelgebied nodig

HAPERT - Het Kempisch Ondernemings-
platform (KOP) biedt ondernemersver-
enigingen in de maakindustrie binnen-
kort een gratis abonnement voor haar 
leden op industrie-platform Tech2B.

Namens het KOP vertelt Stefan Slenders 
over de achtergrond van dit aanbod: “Van-
uit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
kwamen middelen vrij om de negatieve ge-
volgen van de coronacrisis in de omgeving 
te dempen. Eén daarvan was gericht op 
digitalisering, daar hadden we ideeën over 
en dus hebben we samen met Tech2B een 
plan gemaakt en ingediend. Dat is goed 
ontvangen.”

Paul Wouters legt namens Tech2B uit waar-
om digitalisering in de ‘maak’ alleen maar 
belangrijker wordt: “Veel maakbedrijven 
produceren weer in de regio vanwege lo-
gistieke problemen, hoge grondstofprijzen 
en een tekort aan medewerkers. Ze hebben 
betrouwbare partijen nodig, wat is er fi jner 
dan dat je die in je eigen regio kunt vinden?” 
Stefan beaamt dat: “Als KOP willen we de 
lokale economie promoten en business in 
de regio houden. Dankzij het gratis abonne-
ment op Tech2B voor Kempische bedrijven 
wordt dat een stuk makkelijker.”

Beperkte transparantie
Stefan ziet ook andere voordelen: “In een 
rapport over de Kempische maakindustrie 
wordt het marketingaspect benadrukt, de 
zichtbaarheid van de maakbedrijven is te 
beperkt. We willen ze ook in hun kracht 
zetten vanuit het KOP, zodat ze vooral werk 
doen dat bij ze past. Daar zit ook wel een 
stuk effi  ciency in: arbeidskrachten zijn duur, 
alles moet effi  ciënt ingericht worden en als 

je elkaar makkelijk kunt vinden zonder al te 
veel ruis kun je veel winst behalen.”

Paul vult aan: “Maakbedrijven zaten op za-
terdagmorgen off ertes uit te werken terwijl 
ze niet eens wisten dat de opdracht al uit-
gezet is. Daar zitten veel uren die met de 
transparantie van ons platform kan wor-
den bespaard. In de toekomst zullen ook 
steeds meer B2B platformen ontstaan. 
Platformen kunnen de maakindustrie hel-
pen sneller te innoveren en het toegankelijk 
maken om nieuwe markten te betreden. Dit 
komt doordat er een gemeenschappelijke 
basis ontstaat waarop organisaties beter 
kunnen samenwerken.”

Stefan vat het samen: “Ik vind het persoon-
lijk een bijzondere tijd gezien alle ontwikke-
lingen, corona heeft het allemaal nog meer 
in een versnelling gebracht. Ik heb maak-
bedrijven gesproken die hun productie 
hebben stilgelegd omdat ze niet aan mate-
rialen konden komen. Voor die groep is het 
toch belangrijk om nu actief te worden op 
het gebied van marketing en automatise-
ring, zoeken naar nieuwe kansen. Je moet 
het dak repareren als de zon schijnt.”

Kempisch Ondernemers Platform doet 
ondernemers in de ‘maak’ gratis aanbod

De gemeente 
is verantwoor-
delijk voor de 
openbare ruim-
te. We willen de 
openbare ruim-
te zo optimaal 

mogelijk inrichten en beheren. Denk 
aan het bepalen van de meest geschikte 
plek voor een voetgangersoversteek-
plaats en het repareren van een kapotte 
lantaarnpaal. 

Hiervoor hebben wij inzicht nodig in wat er 
allemaal in de openbare ruimte gebeurt. Dit 
inzicht proberen we te verkrijgen door me-
tingen te verrichten met geplaatste senso-
ren. Metingen die jij ook kunt volgen op ons 
Dashboard. We meten binnen 2 projecten 
als onderdeel van de pijler Slimmer Meten.

Passantenteller 
Je hebt de kastjes beslist al opgemerkt! 
Nee, het zijn geen fl itspalen maar passan-
tentellers. De sensor registreert alle ver-
voersbewegingen van passanten en het 
door hen gebruikte vervoersmiddel van 
voetgangers, fi etsers, automobilisten tot 
bussen en vrachtauto’s. De passanten-
tellers staan in de Nieuwsstraat en op de 
Duizelseweg in Eersel. Met deze metingen 
krijgen we inzicht in de verkeersstromen 
en -intensiteit. We zien wat er daadwerke-
lijk op straat gebeurt en passen hierop het 
verkeersbeleid aan. De meetgegevens zijn 
vrijwel direct zichtbaar via een dashboard 
dat te bekijken is op de website van de 
gemeente Eersel: https://www.eersel.nl/
gemeente-eersel-data-gedreven. 

Meetresultaten SamenSlim
Naast dat het meten van de openbare ruim-
te ons helpt om de openbare orde optimaal 

in te richten, kunnen andere slimme sen-
soren en connectiviteit ook aangeven wan-
neer iets in de openbare ruimte onderhoud 
nodig heeft of vervangen dient te worden. 
Met deze gegevens kunnen we dan op een 
effi  ciënte wijze handelen. 

Binnen het pilotproject SamenSlim, in sa-
menwerking met een grote leverancier van 
installatietechniek SPIE, worden metingen 
gedaan met behulp van deze sensoren. 
Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld de 
parkeerdruk vaststellen, het grondwater 
peilen en de groei van het gras op sport-
velden berekenen. Hoewel helaas niet alle 
typen sensoren even bestendig bleken te 
zijn, heeft de gemeente dankzij deze pilot 
veel praktische kennis opgedaan over het 
monitoren van de openbare ruimte. 

Tevens worden vanaf begin 2021 alle be-
schikbare meetgegevens in het boven-
genoemde dashboard overzichtelijk sa-
mengebracht met de metingen van de 
passantentellers, zodat jij ook een kijkje 
kunt nemen! 

Innovatieprogramma slimmer Eersel
Slimmer meten is één van de pijlers van het 
innovatieprogramma Slimmer Eersel. Door 
het verkrijgen en inzetten van meer data en 
informatie zet de gemeente Eersel met het 
innovatieprogramma Slimmer Eersel in op 
het langer zelfstandig thuis kunnen wonen 
van ouderen; het effi  ciënter inrichten van 
de openbare ruimte en het zo goed moge-
lijk bereikbaar houden van haar kernen. 

Meer informatie over dit overkoepelende 
innovatieprogramma Slimmer Eersel is te 
vinden op 

www.eersel.nl/slimmer-eersel

Dashboard ‘Gemeente Eersel data gedreven’

IN DE KEMPEN

Deze 
Jonge 
Held
heeft je 
nodig.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien 
met een nierziekte eist ongeloo� ijk veel van 
kinderen. Ze hebben weinig energie, mogen 
niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel 
zware medicijnen slikken en soms zelfs 
dialyseren. Dat is slopend.

Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen 
deze doorzetters het uiterste van zichzelf 
om gewoon te léven. Jonge Helden zijn het. 
Voor hén willen wij er zijn. Nu en later. 

Geef daarom voor een toekomst waarin we 
nierziekten kunnen genezen.

Ga naar nierstichting.nl

Scan de 
code met uw 
smart phone 

en doneer
eenvoudig 

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

Tuinscore
Renate op haar blauwgroene pad 

Ontdek je tuinscore, las ik op de site van Blauwgroen Bladel. Da’s een interessante 
want ik denk natuurlijk dat ik heel milieubewust ben. Ik heb geen groene vingers, dat 
zeg ik er meteen maar even bij. ‘Onkruid bestaat niet’, is een term die bij mij past. 
Toen wij járen geleden onze tuin aan lieten leggen, vroeg een vriendin of ik misschien 
gehandicapt was omdat de border op heuphoogte was gebouwd. Heel grappig, ja. 
Maar ik vind het niet leuk om op mijn kop in de tuin te staan. Ik hou wel van groen en 
van bloemen (mits niet in een vaas op tafel maar aan een plant in de tuin).

Maar goed, terug naar de tuinscore. Net als bij het energie-label, begint elke tuin op 
niveau G. Maar ik vang regenwater op dus hup meteen een streepje hoger op de 
label-ladder. ‘Mijn tuin is 80 % groen’, is een vraag. Ja, gelukkig is mijn gazonnetje dit 
jaar groen gebleven, dankzij het uitblijven van een hittegolf. O, trouwens: gazon doet 
vermoeden dat ik gras heb, maar de klaver en een onbestemd ander plantje hebben 
het perkje overgenomen. Het is groen en ik ben niet eenkennig dus prima. Maar dat 
wordt niet bedoeld met de 80%. Oké, het is eerder 50%. In de achtertuin dan. Ik 
negeer de voortuin even voor de score want dan gaan we waarschijnlijk direct terug 
naar level G. De voortuin is 95% niet groen. Sorry.

‘Ik hou rekening met bijen, vlinders en andere insecten”, is een stelling. Ik sla ze niet 
dood. Is dat het goede antwoord? Nee, vast niet. Zo lang ze minimaal een meter van 
mijn glas wijn verwijderd blijven, mogen alle insecten vrij door mijn tuin bewegen. Er 
staan wat bloementjes waar ze onbeperkt stuifmeel mogen snuiven. Ik heb onlangs 
een poging gedaan een uitgeputte hommel te reanimeren. Vind ik héél groen van 
mezelf. Ik ben alleen bang dat het arme beestje uiteindelijk verdronken is in het bakje 
suikerwater dat ik klaargezet had. Ik vind toch dat ik deze vraag positief moet beant-
woorden. Het leidt niet direct tot een hogere score maar ik voel me er goed door en 
dat telt ook, vind ik.

Ik ben bang dat ik erg slecht scoor. Ja, er stroomt water van het terras naar het gazon 
maar of dat nou precies opzettelijk zo is gemaakt. Ik wijt het eerder aan een niet al 
te deskundige stratenmaker. Sorry vakmensen, in de tijd dat het terras gelegd werd, 
klotste het geld nog niet tegen de plinten en moesten we zuinig zijn. Het klotst nog 
steeds niet hoor maar nu zouden we verstandigere keuzes 
maken.

Ben bang dat we op score G 
blijven hangen. Er is werk aan 
de winkel. Ik durf mijn tuinscore 
eigenlijk niet eens in te dienen, 
hoewel ik vrij zeker ben dat we 
niet het enige huishouden zijn 
die zo slecht scoren. Het is een 
eyeopener en we gaan ermee 
aan de slag!

Meer weten? 

www.blauwgroenbladel.nl

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.

✔Eigen 

KEMPEN - Een Kempische database 
met mogelijkheden voor stages en 
praktijkopdrachten, toegankelijk voor 
alle scholen, bedrijven en jongeren. En 
meer inhoudelijke ontmoetingen tussen 
bedrijven, scholieren en docenten rond 
actuele thema’s. Daarmee wil het Kem-
pisch Ondernemers Platform (KOP) de 
samenwerking tussen onderwijs en be-
drijfsleven bij stageplaatsen verbeteren.   

Gebrek aan communicatie of miscommu-
nicatie tussen onderwijs en bedrijfsleven 
blijkt een fl inke valkuil voor het matchen 
van stageplaatsen. Veelal kleinere bedrij-
ven worden hierdoor vaker ‘overgeslagen’ 
en leerlingen komen tegelijkertijd niet altijd 
op de juiste stageplek terecht. Dit blijkt uit 
onderzoek van Fontys-studenten in op-
dracht van het KOP naar stageplaatsen in 
het vmbo. Er reageerden 133 bedrijven en 
vijf middelbare scholen uit de Kempen op 
een enquête over hun ervaringen rond sta-
geplaatsen.   

Behoefte verbeteren samenwerking 
De grote respons op de enquête geeft de 
behoefte tot het verbeteren van de samen-
werking tussen bedrijfsleven en onderwijs 
aan. Stages in het vmbo zijn vaak de eer-
ste kennismaking van middelbare scholie-
ren met mogelijke beroepen en bedrijven. 
De grootste winst voor bedrijven blijkt het 
leggen van contacten met toekomstige 
werknemers. Oud-stagiaires blijven na een 
succesvolle stage bij de bedrijven ‘hangen’ 
voor een weekendbaan, en later voor een 
reguliere baan. 

Vmbo-scholieren zijn echter erg jong zijn 
als ze stage gaan lopen. Het blijkt daar-
om extra belangrijk om hen goed voor te 
bereiden op de stage en de juiste leerling 
aan het juiste bedrijf te matchen. Met name 
kleinere ondernemers worstelen geregeld 
met de begeleiding van de vmbo-scholie-
ren. De jongeren mogen maximaal zes uur 
per dag werken en vaak niet alle machi-
nes in werkplaatsen bedienen. De kleinere 
bedrijven merken tegelijkertijd ook dat de 

grotere maakindustrie ‘de vijver leegvist’. 
Docenten benaderen volgens hen vaak ook 
dezelfde bedrijven om stagiaires te plaat-
sen. Voor anderen die ook stagiaires willen 
aannemen is het geregeld lastig de juiste 
personen binnen een school te benaderen. 
Een wens van de bedrijven is ook het be-
ter spreiden van de stages in het derde en 
vierde leerjaar, zodat er meer stageplaat-
sen beschikbaar komen. Vervoersproble-
men spelen in de Kempen nog wel eens 
een rol, waardoor de scholieren ook nog 
geregeld de makkelijkste weg kiezen, zo-
als een stage in het familiebedrijf of dichtbij 
huis. Vanuit STO-regio Zuidoost-Brabant 
is daarom al geïnvesteerd in twee busjes, 
om leerlingen ook makkelijker naar stage-
bedrijven te kunnen brengen. 

Meet & Match scholieren en bedrijven 
Nu er weer meer mogelijkheden zijn om el-
kaar fysiek te treff en, gaat het KOP vanuit 
haar platform KempenTech scholen, be-
drijven en leerlingen vaker samenbrengen. 
Voor de zomer is al de eerste kleinschali-
ge pilot met een Meet & Match gehouden. 
Hierbij geeft een Kempische ondernemer 
een inspirerende keynote over werken in 
het bedrijf en de bedrijfscultuur, waarna 
ondernemers, scholieren en docenten in 
gemengde groepjes aan tafels verder pra-
ten over stellingen. Dat leverde interes-
sante matches op, die aansluiten bij de 
resultaten van het onderzoek. Zo geven de 
bedrijven aan dat ze voorafgaand aan de 
stage persoonlijk kennis willen maken met 
stagiaires, in plaats van telefonisch of via 
de e-mail. Zo kunnen ze beter beoordelen 
of hun bedrijf de beste plek is voor de sta-
giair. 

Het KOP wil gezien het succes één tot twee 
keer per schooljaar een Meet & Match or-
ganiseren, steeds bij bedrijven en met leer-
lingen van vmbo, havo en vwo door elkaar 
heen. Ook komt er een speciale editie voor 
leerlingen van het praktijkonderwijs, zodat 
zij in een rustigere setting kennis kunnen 
maken met bedrijven die op zoek zijn naar 
hun talent. De eerstvolgende editie is op 2 
december. Het KOP neemt de aanbevelin-
gen uit het onderzoek eind november ook 
mee naar het bestuur van het Techniek-
portaal, waarin vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven en onderwijs zitting nemen, 
zodat ook daar een vervolg gegeven kan 
worden aan de uitkomsten.

Kempische bedrijven willen meer 
contact scholieren over stages
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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 Frezer
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

Eyckelbergh & De Hint (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 VACATURE IN 

ONZE WEEKBLADEN?
Bereik 35.000 brievenbussen 

in de Kempen!

Elke laatste week van de maand kunt u tegen een extra aantrekkelijk 
tarief uw personeelsadvertentie plaatsen in de weekbladen 
De Hint - Eyckelbergh - PC55. Speciale kortingen tot wel 50%!

INFORMATIEF

KEMPEN - “Voor 
een werkzoeken-
de of werkgever 
is de arbeidsmarkt 
in de Kempen best 
ingewikkeld, er 
zijn veel loketten 
waardoor je het 

‘bos’ niet meer ziet. Een werkzoekende 
die aanklopt tijdens het inloopspreek-
uur ‘Huis naar Werk’ wordt persoonlijk 
begeleid in ons netwerk van Kempische 
werkgevers. Zo bouwen we aan een 
‘thuis’ voor mensen die zoekende zijn 
op de arbeidsmarkt.” Dit geldt ook voor 
werkgevers: heb jij een vraag, meld je 
dan hier.

Mirjam Broeders is Programmamanager bij 
het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), 
ze begeleidt mensen van ‘Huis naar Werk’. 
Mensen zoals Tijs van Limpt, die via deze 
route bij Barbas Bellfi res in Bladel terecht-
kwam. Tijs werkte hiervoor bij een bedrijf 
in Nieuwkuijk, maar zocht een functie met 
meer regelmaat, misschien ook wel meer 
‘Kempisch’. Die vond hij bij Barbas Bellfi res: 
“Mijn werk is heel leuk en ik heb vaste uren. 
Ik zit nu in de montage, bij de gasbranders, 
het belangrijkste deel van de kachel. Het is 
duidelijk wat ik moet doen en wanneer het 
werk is afgelopen, dat vind ik allebei erg be-
langrijk. Dat heeft Mirjam goed opgepikt.”

Tevreden werkgever
Ook bij kachelfabrikant Barbas Bellfi res 
was men tevreden over de ‘match’ met 
Tijs. Gaby Paradiso legt uit: “De klik met 
Tijs was er meteen, hij is nu ‘one of the 
guys’ bij Barbas Bellfi res. Zijn DNA paste 
duidelijk bij ons DNA, maar of dat nou komt 
omdat er Kempisch DNA bij zit? Ik krijg als 
HR-manager natuurlijk veel cv’s voor mijn 

neus, maar ik wil ook altijd de persoon 
leren kennen. We zijn een familiebedrijf, 
warm en informeel, en zo zijn we ook het 
gesprek in gegaan. Het belangrijkste is dat 
je uitgaat van de kracht van de kandidaat, 
wat heeft die persoon nodig? We kunnen 
een goede begeleiding geven.”

Goede match
“Tijs is nu ‘one of the guys’ en is hij goed 
opgenomen in de groep. Hij is ook een op-
vallende persoonlijkheid en kan zich goed 
aanpassen. Ik vind het belangrijk dat de 
juiste persoon op de juiste plek zit, dat is bij 
Tijs zeker het geval.” Tijs kan dat beamen: 
“De meeste collega’s zijn wel wat ouder, 
maar ik heb met verschillende al een goe-
de klik. Sommige werken er al lang, maar 
sommigen net als ik pas kort. Dat is beide 
wel plezierig.” Mirjam vult aan: “Bij een jon-
ge werkzoekende is de steun en motivatie 
vanuit de ouders enorm belangrijk. Dat zie 
je bij Tijs ook wel, met steun van zijn ouders 
is er alles aan gedaan om hem op de juiste 
plek te krijgen en dat is bij Barbas Bellfi res 
duidelijk goed gelukt. Het Kempisch DNA 
heeft voor een goede match gezorgd.”

Nieuw Kempisch initiatief: ‘Huis naar Werk’
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Gemeenschapshuis De Ster

Beheerder (m/v) gezocht, 
24 - 32 uur per week

Ben je een gezelligheidsmens en vind je het leuk om leiding te 
geven aan een energiek en enthousiast team van barmedewerkers 

en vrijwilligers in een bruisend gemeenschapshuis?
Dan zoeken wij jou!

Voor Gemeenschapshuis “De Ster”, onderdeel van de Brede School PLUS in Lage 
Mierde, zijn we op zoek naar een beheerder. Als beheerder ben je op de eerste 
plaats het aanspreekpunt voor de gemeenschap en andere gebruikers De Ster.
Wij zoeken iemand die de organisati e, de inkoop en de planning van acti viteiten op 
zich neemt. Samen met een hecht team van 4 tot 6 mensen heb je de verantwoor-
delijkheid en zorg voor de dagelijkse werkzaamheden. Deze bestaan onder andere 
uit het ontvangen van gasten, het inplannen van de acti viteiten, het draaien van 
bardiensten alsmede onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Wij vinden het 
belangrijk dat onze mensen een pretti  ge sfeer creëren voor de verenigingen, andere 
gebruikers, bezoekers als ook de kinderen van de basisschool en de kinderopvang.

Functi e-eisen
• Representati ef
• Organisati etalent
• Flexibel, handig en een aanpakker
• Communicati ef vaardig Leidinggevende kwaliteiten
• Affi  niteit met horeca
• In bezit van BHV en Sociale hygiëne of bereid deze diploma’s te behalen
• Bereidheid tot onregelmati ge diensten (weekend / avond)

Aanbod
Wij bieden een functi e voor 24 - 32 uur per week met een salaris dat is afgestemd 
op de gestelde functi e-eisen en ervaring.

Aanvullende informati e
Belangstellenden kunnen hun schrift elijke sollicitati e tot uiterlijk 21 oktober 
aanstaande sturen naar Jan Berger, Richelpad 8, 5094GM Lage Mierde of per mail 
naar j.berger5@chello.nl.
Voor meer informati e kun je kijken op www.desterlagemierde.nl of bellen met Jan 
op 06-22450655.

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

Werken 
in de regio

Chocolatier   (36 uur, m/v)

Als Chocolatier word je voornamelijk ingezet bij de ambachtelijke productie, vullingen bereiden en het 
afgarneren van onze bonbons. Jij mag meedenken aan nieuwe producten of verbeteringen van huidige 
recepturen. Kortom een leuke, afwisselende en veelzijdige job waarbij je de combinatie hebt van ambacht 
en industriële productie. 

Medewerkers productie chocolaterie  (27-36 uur, m/v)

Jij gaat werken aan een van onze chocolade productie lijnen. We leren je omgaan en bedienen van de 
machines en de fi jne kneepjes van het chocolade vak. Jij zorgt er mede voor dat alles op juiste wijze verloopt, 
volgens planning en volgens onze hoge kwaliteitsnormen. 

Medewerkers inpak chocolaterie   (16-32 uur, m/v)

Als inpakmedewerker ben je verantwoordelijk voor het in teamverband inpakken van chocoladeproducten en 
het afwerken van consumentenverpakkingen met wikkels, strikken, kaartjes en etiketten.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden zelfstandige en verantwoordelijke banen in een dynamisch bedrijf, in een gemotiveerd leuk team van 

collega’s. Bij gebleken geschiktheid is er een mogelijkheid om door te groeien. De beloning en arbeidsvoorwaarden 

zijn conform de cao voor de Zoetwarenindustrie.

Aanvullende informatie
Is je interesse gewekt en denk jij de ideale kandidaat te zijn voor een van deze deze vacatures? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Ellen Schalken (personeelszaken): e.schalken@vanhamexclusive.com. 
Wil je meer informatie? bel dan: 013-5050473  Van Ham Chocolaterie   Notelstraat 40   5085 EV   Esbeek

Van Ham Chocolaterie is een modern productiebedrijf met een sterke focus op innovatie. Naast de 
traditionele bonbons en repen hebben we een zeer breed assortiment gericht op de verschillende 
seizoenen. Via ons eigen handelsbedrijf vinden onze producten hun weg richting bakkerij, speciaalzaak, 

retailers en inmiddels vele internationale klanten binnen Europa. 

Wil je werken bij een leuk ambitieus en innovatief bedrijf? 
Wij maken een hele mooie en snelle groei door en hebben 

daarom vacatures voor diverse functies. 

VAN HAM CHOCOLATERIE 
HEEFT ‘N PAAR          HELE 
        LEKKERE JOBS        
HEEFT ‘N PAAR          HELE 

Voor de volledige functieomschrijvingen zie www.vanhamchocolaterie.nl

VACATURES
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meeltjes

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

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

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

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

Jonge legkippen
Bruine en witte. Hoogemierdseweg 23, 
Lage Mierde, tel. 013-5091347.

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

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.

Wilt u de Nederlandse taal leren 
spreken, lezen en schrijven?
Neem dan contact op met Remedial Teaching 
Magenta in Bladel. Tel. 06-34873799 / 
www.rtmagenta.jouwweb.nl

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

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

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.

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.

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.

Grote maansteen voor in de tuin, ± 100 kg,
€ 40,-. Tel. 06-29014825.

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

Houten stoel met rotan zitting, € 40,-.
Tel. 06-29014825.

4 winterbanden op stalen velg, Continental 
205/55 R16, profiel 6 mm. € 175,00. 
Tel. 06-20229062.

4 winterbanden met stalen velg, Goodyear 
Utragrip 8 205/55R16 91H, velgmaat 6.5jx16 
ET43 o.a. voor Toyota Corolla Verso, 6 à 7 mm 
profiel, € 150,-. Tel. 06-12924093.

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

Fonduestel met 6 borden en 6 vorkjes, 
€ 5,-. Campingoventje, nieuw, € 5,-. 
Herenjassen, xxl, i.z.g.st. € 5,- p.st. Doos vol 
bloemschikspulletjes, uitzoeken, € 0,50 per 
zak. Schelpenkrans met jute, € 5,-.
Tel. 06-44194888

Logeerbed, 80x190 cm, matras 8 cm dik. 
€ 30,-. Tel. 06-23284478.

In hoogte verstelbaar kinderspeeltafel, 200 x 
53 cm, stalen onderstel, houten blad, € 75,00. 
Poppenwagen € 9,00. Tel. 06-13172510.

Wit verstelbaar kinderspijlenledikant met 
lattenbodem, € 60,00. 2x 1 pers. licht houten 
bedden, € 65,00 per stuk. Alles z.g.a.n. 
Tel. 06-13172510.

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: Lief baasje voor een kitten 
mannetje van 6 weken oud. Tel. 06-13313618. 

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

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

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

GEVONDEN: Babyspeelgoed giraf t.h.v. Lage 
Mierde. Tel. 06-10280850.

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

VERLOREN: Multifocale zalmroze bril op 
zaterdag 9 oktober in Eersel. Route Dijk, 
Gebr. Hoeksstraat, basisschool ‘t Busseltje, 
Dreef, Boonstraat , Hazenstraat, Stokkelen, 
Aelenstraat, Hoolpad, Dijk. Tel. 06-20861073.

VERLOREN: Fietssleutel, in nabijheid van 
Vliegert-Beerzedal, Hapert. Tel 06-30027075.

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: Fietsendrager voor 
2 fietsen. Tel. 06-11845011.

GRATIS AF TE HALEN: Hoekbad, i.g.st. 
1.30 m. Tel. 06-12451036.

GRATIS AF TE HALEN: Onderdelen van 
keukenblok: 2 kastjes + deur (40x58 cm), 
2x extra deurtjes, 3 lades (60 br.), keukenblad, 
2x 1.70 met uitsparingen. Tel. 06-12451036.

GRATIS AF TE HALEN: 2 Oost-Indische 
duifjes, wit met rode snaveltjes. Tel. 681414.

GRATIS AF TE HALEN: 4-pits losstaand 
gasfornuisje met elektrische oven.
Tel. 06-10280850. 

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

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, boten, 
camper, flipperkast, buitenboordmotor, oude 
benzinepomp etc. Tel. 06-46331823.

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

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

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
particuliere inwoners van de gemeente 
Bladel, de gemeente Reusel-De Mierden en 
de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ 
plaatsen tot 20 woorden voor de aan- en 
verkoop van huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 tot een maximum van 40 woorden. 
Het meeltje blijft staan tot u het weer 
afmeldt of het wordt vervangen door een 
recenter meeltje van een ander indien er een 
groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adres-
gegevens en telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur 
worden aangeleverd, worden in de eerste 
uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of 
groter ‘goed’ (tot 20 woorden) dan kan deze 
geplaatst worden voor een schappelijk tarief 
van € 9,- (vooraf te betalen) per geplaatst 
bericht (per keer). Denk hierbij aan auto’s, 
caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten 
e.d.. Boven de 20 woorden betaalt u € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

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

GEZOCHT

GEVONDEN

GEVRAAGD

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

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

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is 
maandag 12.00 uur. Voor teksten/artikelen en beeld-
materiaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in over-
leg. De aanleverspecifi caties staan vermeld op de website 
www.pc55.nl.

Note:
Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en 
telefoonnummer. Zonder deze gegevens komt het bericht 
niet in aanmerking voor plaatsing. PC55 behoudt zich het 
recht berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties 
die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient 
vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, 
illustraties en grafi sch materiaal, zijn in eigendom of 
licentie bij PC55 en worden beschermd door auteurs-
recht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigen-
domsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van de krant 
te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te 
stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van PC55.

Redactie & Contactgegevens
PC55
Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert
Telefoon : 0497 - 844 588 
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl

PC55 is aangesloten bij

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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KEMPEN - Veel jongeren experimente-
ren in de puberteit 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 bescherm je je kind? 
Hoe ga je het gesprek aan? Wat werkt 
er wel, wat niet en waarom? Sommige 
jongeren laten zich verleiden tot risico-
vol gedrag. Hoe herken je de signalen 
die op misbruik of verslaving duiden en 
wat doe je als je kind te ver gaat? 

Het zijn vragen die bij veel ouders van 
pubers leven. De antwoorden hoor je in 
dit webinar. Een avond vol herkenbare si-
tuaties, gespeeld door Heldertheater en 
toelichting over verschillende middelen 
en het gebruik. Maar vooral ook heel veel 
praktische tips. Er is alle ruimte om vragen 

te stellen. Dit webinar is gericht op ouders 
van kinderen in leeftijd van 14-18 jaar.

Dit webinar is georganiseerd door Biblio-
theek De Kempen, Cordaad Welzijn, Biblio-
theek Dommeldal, GGD ZuidOost Brabant 
en Novadic-Kentron en mede mogelijk 
gemaakt door gemeente Valkenswaard, 
gemeente Heeze-Leende en het Preventie 
Akkoord.

Aanmelden
Het webinar is op donderdag 21 oktober om 
19.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden 
kan via de agenda op de website van Biblio-
theek De Kempen. Een dag vooraf ontvang 
je via e-mail een link voor deelname.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online ouderavond over pubers 
en experimenteren

De nieuwe meetronde van de cliënterva-
ringsonderzoeken Wmo, jeugdhulp, bij-
zondere bijstand en schuldhulpverlening 
gaat van start. 

Inwoners die in de maanden april, mei of juni 
2021 ondersteuning hebben aangevraagd 
krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in 
te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door ZorgfocuZ. Dit is een onafhanke-
lijk onderzoeksbureau. We waarderen het 
enorm als u de tijd wilt nemen om deze in 
te vullen. Door aan te geven hoe u de hulp 
ervaart, geeft u de gemeente inzicht in hoe 
de dienstverlening verloopt en wat er ver-
beterd kan worden. U kunt de vragenlijst 
online invullen of per post terugsturen.

Onderzoek cliëntervaring sociaal domein

Sinds kort hebben we een vergoeding 
beschikbaar voor de aanleg van groene 
daken. Een groen dak is niet alleen mooi, 
maar draagt ook bij aan het vasthouden 
van water, de biodiversiteit en het koel 
houden van de woning tijdens hete da-
gen. Zeker de moeite waard dus!

Alle informatie over deze vergoeding is 
te vinden op www.reuseldemierden.nl/
afkoppelvergoeding. Zit een groen dak er 
niet in, maar wil je wel regenwater geschei-
den opvangen en lokaal laten infi ltreren of 
aansluiten op het regenwaterriool? Ook 
dan kom je mogelijk in aanmerking voor de 
afkoppelvergoeding.

Nu ook een 
vergoeding 
voor 
groene daken!

Voor je het weet is het zo ver; glad-
heid! De strooiroutes in onze gemeen-
te zijn samen met inwoners bepaald. 
De tekening met strooiroutes vind je op 
www.reuseldemierden.nl/gladheid. 
De provincie strooit de N269 en N284. 

Wij vragen inwoners om een steentje bij te 
dragen, bijvoorbeeld door het sneeuwvrij 
maken van (eigen) stoep. In het buitenge-
bied kunnen tractorbezitters helpen. Voor 
het sneeuwvrij maken rondom Mariahof 
en Woongroep De Toekomst aan de Kruis-
straat en Marialaan is al een mooi initiatief 
genomen.

Nieuw dit jaar is je als inwoner een emmer 
zout kunt ophalen bij de gemeentewerf, 
Vloeieind 37 in Lage Mierde. Dat kan op 
vrijdag 22 oktober en 3 december, tussen 
10.00 en 11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig. Neem dan zelf een emmer mee van 
maximaal 10 liter.

Buurtverenigingen en buurtpreventieteams 
kunnen ook een belangrijke rol spelen in 
gladheidbestrijding. Buurtcoördinatoren 
kunnen contact opnemen met team Ruim-
telijk Beheer via 0497-650650 als zij strooi-
zout en sneeuwscheppen willen ophalen bij 
de gemeentewerf. Alvast bedankt voor je 
inzet en denk altijd aan je eigen veiligheid!

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
In Netersel hoor ik af en toe iets over 
oud-pastoor Van Moorsel, van wie van de 
gelijknamige wielrenster familie is. Ik was 
blij verrast toen er een telefoontje kwam 
van een nicht die graag het oude doop-
vontje wilde terugbrengen. Netersel heeft 
weliswaar een oud stenen doopvont (het 
oudste in onze parochie), maar vroeger 
werd er een mobiel doopvontje van koper 
gebruikt. Zeg maar een grote kelk, qua 
vorm. Pastoor Van Moorsel had het met 
enkele devotionalia toevertrouwd aan zijn 
familie. Die wilde het nu graag teruggeven. 
Dankbaar heb ik het in ontvangst genomen, 
met de devotionalia. Misschien is het iets 
dat we in de toekomst kunnen gebruiken 
als de kerk buiten functie is? Eerst maar 
eens zien hoe we de liturgie in Netersel op 
aangepaste wijze gestalte kunnen geven 
vanaf 2022. Daarover zijn we nu in gesprek. 
In november hopen we daarover alle infor-
matie te kunnen geven. Tenslotte wil ik de 
nieuwe gildekoning van Netersel nog felici-
teren: Frans Lemmens. Het is jammer dat 
Netersel er geen keizer bijkrijgt, maar op 
dit soort dingen heb je geen invloed. Een 
nieuw hoofdstuk voor het Brigidagilde.

Pastoor Schilder

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
13.00 uur: Bladel: doopviering Luc

H. Lucas, evangelist
Maandag 18 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 19 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 20 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 21 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

H. Johannes Paulus II
Vrijdag 22 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond - H. Severinus
Zaterdag 23 oktober
15.30 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
    Gebedsdienst: Gouden bruiloft
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

30e Zondag door het Jaar
Zondag 24 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 23 en 24 oktober)

Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Bladel zondag:
- Louisa van Rooij en haar zoon Erwin
- Fia en Jan van der Heijden-van Gerwen
- Cor Snelders
- Ann van Gerwen
- Willem en Cato van Gerwen-Welling
- René en Judith Huijbregts (vw. sterfdag 
  René namens Nelly en de kinderen)

Casteren:
- Nel Daemen-Peters

Hapert:
- Overleden ouders Coppens-Gooskens, 
  zoon Harrie, schoondochters Annemie, 
  Marleen en Lian en kleinzoon Jantje
- Familie Driessen
- Toos Sleddens-Luyten 
  en overleden familieleden

Hoogeloon:
- Overleden familie Goossens-Beex (f)
- Jan Schoenmakers 
  en Miet Schoenmakers-van Beers (f)

Netersel:
- Voor de zieken in de parochie

Mededelingen:
-  De informatieavond voor de Eerste Com-

munie is op donderdag 21 oktober om 
19.00 uur in het zaaltje in Bladel.

-  De collecte in het weekend van 23 en 24 
oktober is bestemd voor Missiezondag.

-  Maandag 18 oktober vieren we het feest 
van St. Lucas.

-  Op 24 oktober vieren we in Hapert het 
feest van H. Severinus.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

30e Zondag door het Jaar
Zondag 24 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Peter van Gestel en 
  Mina van Gestel-Hermans 
  en Annie Schellekens-van Gestel
- Lies van Gool-van Gompel
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk

- Jan Verspaandonk
- Wim Michiels
- Miet van de Voort-Meulenbroeks 
  en Nol van de Voort
- Toos Lavrijsen-van Ham 
  (nms. kerkbestuur Reusel)

Maandag 25 oktober
14.00 uur: Eucharistieviering vw. het 
60-jarig huwelijk van Bert Gijbels en 
Riek Gijbels-van de Laar

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Alleen houdbare producten a.u.b. 
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 17 oktober: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 24 oktober: 10.00 uur. Ds. M.J Kreeft
Zondag 31 oktober: 10.00 uur. Nog niet bekend

- 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 17 oktober: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 24 oktober: 10.00 uur. Dhr. P. Flach uit Nuenen
Zondag 31 oktober: 10.00 uur. Nog niet bekend

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

18 OKTOBER

T/M

VRIJDAG 

22 OKTOBER

Macenta is een plaats in de regio Gui-
nee Forestière in het zuiden van Guinea. 
Het gebied is niet erg ontwikkeld. De 
mensen leven voornamelijk van de land-
bouw, die vaak nog ambachtelijk en met 
ouderwetse methodes wordt bedreven. 
Het leven is er primitief en er is veel an-
alfabetisme, met name onder vrouwen 
en meisjes. 

De zusters Servantes de Marie Vierge et 
Mère (Dienaressen van Maria Maagd en 
Moeder) willen daar verandering in bren-
gen door voorlichting, bewustwording en 
onderwijs. 

Het huidige schoolgebouw
De basisschool in Macenta bestaat op dit 
moment uit anderhalf klaslokaal. Toen het 
eerste klaslokaal klaar was, hebben veel 
ouders hun kinderen ingeschreven. Het 
schoolgeld wordt afgestemd op de mo-
gelijkheden van de ouders. Men kan bij-
voorbeeld in natura betalen. Het onderwijs 
wordt verzorgd door de zusters zelf, die 
daarvoor een opleiding hebben gevolgd. 
Er zijn nu ongeveer 40 leerlingen, daarom 
begon men met de bouw van een tweede 
klaslokaal. Echter, omdat het geld op was 

moest de bouw stil gelegd worden. Dat 
betekent dat de kinderen allemaal in een 
lokaal zitten en les krijgen op verschillende 
niveaus en die situatie is niet ideaal.

Een complete basisschool
De zusters willen graag het tweede klaslo-
kaal verder af laten bouwen en vervolgens 
nog vier andere klaslokalen er bij laten 
bouwen. Op deze manier is er een volledi-
ge basisschool en hoeven de kinderen niet 
meer allemaal bij elkaar in één lokaal te zit-
ten. Dan kan ieder leerjaar in een eigen lo-
kaal op het gepaste niveau lessen volgen.

De zusters  willen op deze manier zo veel 
mogelijk kinderen een basisopleiding geven 
en daarmee het analfabetisme bestrijden. 
Immers, onderwijs is de sleutel tot ontwik-
keling en een menswaardige toekomst. 

Missio ondersteunt het pastorale werk in 
West-Afrika, ook nu in tijden van corona. 
Help mee! Geef uw bijdrage tijdens de col-
lecte op Missiezondag 23/24 oktober of 
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 
66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den 
Haag. Help mee de kinderen in Macenta 
een betere toekomst te geven!

Missio Wereldmissiemaand 2021

Vrijwilligers van de Zonnebloem en 
stichting Duofi etsen Reusel-De Mierden 
hebben vorige week, samen met mede-
werkers van onze gemeente en Welzijn 
Cordaad, maar liefst 234 inwoners ver-
rast met een mooie roos. Dit was een 
actie in het kader van de Week van de 
Eenzaamheid. 

Met deze roos wilden we voor deze inwo-
ners het verschil maken. In onze gemeente 
voelt 36% van de 18- tot 64-jarigen zich 
eenzaam, waarvan 5% zelfs (zeer) ernstig 
eenzaam. Van de 65-plussers voelt 44% 
zich eenzaam, waarvan 10% (zeer) ernstig 
eenzaam. Een klein steuntje in de rug kan 
dan een groot verschil maken. Denk aan 
een praatje, een bezoekje of een kaartje. 

Wil jij ook het verschil maken?
Iedereen kan iets betekenen voor iemand 
die zich eenzaam voelt. Benieuwd naar wat 
jij kunt betekenen voor een ander? Kijk op 

www.eentegeneenzaamheid.nl/
dit-kun-jij-doen

Inwoners verrast met een mooie roos!
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90 jaar. Zo lang is het Anna al verbonden met iedereen 
in onze regio. We begonnen als een lokaal ziekenhuis, 
vandaag zijn we een brede zorggroep met alle medische 
specialismen. Ananz Ouderenzorg en TopSupport 
kwamen bij de familie. En vanaf nu dragen we ook 
allemaal dezelfde naam.

Warm en persoonlijk, zo stond het Anna vanaf het begin 
bekend. En dat zit nog steeds diep verankerd in ons dna. 
Wat een bijzondere verhalen hebben we verzameld in 
90 jaar.

AANGENAAMWij zijn ANNA.

Lees alle verhalen van vroeger 
en nu op www.annazorggroep.nl/
wijzijnanna

Cees-rein
“Grote namen 
spreken tot de 
verbeelding, maar 
onze kracht zit ook 
in de kleine dingen.”

Annie en Dewi
“Je maakt Annie 
niks wijs want 
ze is zelf 40 jaar 
verpleegkundige 
geweest.”

Lia
“Dokter
Bastmeijer zag 
me niet als 
patiënt, maar als 
gewoon meiske.”
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2 Heerlijk wonen

Voel je thuis in je huis
Woonspecial boordevol inspiratie

De dagen worden korter, de avonden langer en gezelliger als 
je dat wilt. De wisselingen van de seizoenen geven elke keer 
weer een nieuwe kans op sfeer. In het voorjaar meer naar 
buiten, in de herfst weer fijn naar binnen. Vroeg de gordijnen 
dicht, de haard aan en een extra dekentje op de bank. Voorbe-
reiden op de echt koude maanden. Hoe je het binnen zo warm 
en gezellig mogelijk maakt, lees je in deze special.

De tijd van de pantoffels komt er 
weer aan en dat is voor veel 
mensen een moment 
om eens kritisch naar 
het interieur te kij-
ken. Past deze stijl 
nog bij je, ben je 
al uitgekeken op 
dat kleurtje op de 
muur, is de keu-
ken nu toch echt 
aan vervanging 
toe en moeten 
die planten nog 
een jaar op de 
vensterbank? In 
het voorjaar en de 
zomer ligt de focus op 
het buitenleven maar nu 
de herfst zijn intrede heeft 
gedaan, richten we ons meer 
op het interieur. We gaan weer 
meer binnen zitten al genieten we natuur-
lijk extra van de laatste zonnestralen. Tijd 
om in de vrije uurtjes aan de slag te gaan. 

Weet je hoeveel bedrijven er in de regio 
zijn die je kunnen helpen bij het maken 
van plannen en het uitvoeren daarvan? 
Best een heleboel, eigenlijk. Een flink 
aantal van hen vind je in deze bijlage; 
van woninginterieurwinkel tot doe-het-
zelf-shop en van keukenfabrikant tot 
bloemenzaak. Ieder op zijn eigen ge-
bied, werkt elke dag hard om anderen 

van dienst te zijn. De laatste 
trends, de nieuwste kleu-

ren, de mooiste items: 
allemaal voor jou. 

Uniek of standaard, 
kostbaar of vrien-
delijk voor je 
portemonnee: 
voor iedereen 
is er keuze ge-
noeg.

Ben je van de 
‘doe-het-zelf’ 

of huur je liever 
een ‘mannetje’ in 

als het op klussen 
in huis aankomt? Je 

kunt niet alles zelf en 
dus is het vaak fijn ad-

vies van een vakman/vrouw 
te krijgen. Zo komt de verf strak 

op de muren en kozijnen, ligt de laminaat 
er perfect in en hangen de gordijnen er 
netjes bij. Samenwerking heet dat: doen 
waar je goed in bent en dat doen de re-
gionale ondernemers ook. Zij nemen je 
het werk uit handen of voorzien je van 
passend advies zodat je zelf aan de slag 
kunt. 

Blader maar snel door deze special en 
haal eruit wat je nodig hebt, laat je inspi-
reren en maak van je huis een warm thuis 
voor de donkere dagen die komen gaan. 
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BOERDERIJ 
BOOMSTAM
BLADEN
massief blad 5 cm 

Match met 
poot naar 
keuze
vanaf 199

Tip

(hoek)bank
In diverse maten /
 kleuren /stoffen. 
Elektrisch 
verstelbaar 
optioneel
vanaf

Loft 
Metalen 

boekenkast
Zelfmontage

Op=op

Mango 
tafel ovaal
incl. matrixpoot

210x110 

240x110 

300x120 
Tevens div. 
houtsoorten / 
maten uit voorraad 
leverbaar

Splash
Stoel 

in 4 kleuren

Luxe armstoel Royce
Velvet stof moss/cognac/

antraciet
Elders 179 

Bristol
Stoel**

Paris 
Draaifauteuils**

Nectar
Stoel**

219,- 

** In 3 kleuren leverbaar

Mango 
tafel rond

incl. spinpoot 

ø120cm

ø130cm

ø140cm

ø150cm

Diana
Stoel**

169 

130x80 399
160x90 549
180x90 599

200x100 649
220x100 699
240x100 749
260x100 799
280x100 879
300x100 949

Tip

Velvet stof moss/cognac/

Arlington 
Vakkenkast
 met visgraatmotief 
 999

Gratis plaid 
bij aankoop van een bank

op=op

Jelt
Stoel 

in 6 kleuren

Ma/Do/Vr/Za 10:00-17:00  
Zo 12:00-17:00  
Di Gesloten  
Wo op afspraak

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies.nl

Snel leverbaar. 
Ook online!
Vanaf 500,- 

gratis thuisbezorgd
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Watts Lux & Lumen B.V.
06-13195486
rob@wattsluxandlumen.nl
www.wattsluxandlumen.nl

Telefoon
E-mail

Professioneel lichtadvies

Luxe woningbouw

Utiliteit

Retail

Zorginstellingen

Kantooromgeving

Horeca & Wellness

Website

Lichtpuntjes
3

Verlichting anno 2021
Eén van de trends op 
het gebied van ver-
lichting is het com-
bineren van verschil-
lende landenstijlen. 
Neem bijvoorbeeld 
de Scandinavische 
stijl in combinatie 
met de Aziatische stijl. 
Hanglampen met orga-
nische vormen, aarde-
tinten en glaswerk amber 
of smoke in diversen kleuren. 
Verlichting anno 2021 is natuurlijk de 
‘slimme’ verlichting, ook wel smart ver-
lichting genoemd.

Door de smart verlichting te koppelen 
aan je smartphone, tablet of bijvoorbeeld 
Google Home kun je de verlichting van 
een afstand bedienen en geheel instellen 

naar wens via internet- of 
Bluetooth-verbinding.

Nieuw op het gebied 
van Smart Lighting is 
het buitenverlichting 
assortiment. Zeker 
met de donkere da-

gen op komst een 
must voor in je tuin!   

Benieuwd naar de mo-
gelijkheden? Maak een af-

spraak met Rob Tummers van 
Watts Lux & Lumen. 

Voor persoonlijk advies, service en maat-
werk. Voor elke ruimte de juiste verlich-
ting. Ga naar www.wattsluxandlumen.nl 
voor een impressie van de mogelijkheden 
of kijk snel op de Facebook en Instagram 
van Watts Lux & Lumen. 

De zomer is alweer voorbijgevlogen maar er zijn genoeg licht-
puntjes te vinden. Het was een coronatijd om snel te vergeten 
en dat doe je natuurlijk met een nieuw interieur. Daarbij kan 
verlichting natuurlijk niet ontbreken. Welke armaturen trends 
passen bij jou? 
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Zelf behangen, dat kun jij ook met deze tips

Welke behangsoort kiezen?
Behang is een veel toegepaste muurbe-
dekking in woningen. Er zijn verschillende 
soorten behang te koop in de bouwmarkt 
of bij de schilder. Iedere soort behang heeft 
zijn eigen kenmerken. Om te kunnen be-
hangen heb je bepaalde gereedschappen 
nodig. In principe heb je voor iedere soort 
behang dezelfde gereedschappen nodig. 
Wel zijn er verschillende soorten behang-
lijm te koop. Afhankelijk van het soort be-
hang dat je op de muur wilt aanbrengen 
heb je een bepaalde soort behanglijm no-
dig. Hoe zwaarder het behang is hoe stevi-
ger de lijm moet zijn.

Overlappend of stotend behangen?
De methode die je toepast tijdens het be-
hangen is afhankelijk van het soort behang. 
Als je behang met een opdruk op de muur 
wilt aanbrengen dan kies je altijd voor sto-
tend behangen. Bij stotend behangen plak 
je de behangstroken tegen elkaar aan op 
de muur, precies zo dat het patroon vloei-
end overloopt van de ene strook in de an-
dere strook. Als je behang wilt gebruiken 
zonder patroon dan kun je kiezen om deze 
overlappend aan te brengen. Met overlap-
pend behangen plak je de behangstroken 
enkele millimeters over elkaar heen op de 
muur.

Met de juiste gereedschappen om te kun-
nen behangen zorg je ervoor dat het risi-
co op luchtbellen zo klein mogelijk wordt. 
Je gebruikt hiervoor een behangborstel of 
een behangroller. De laatste gebruik je bij 
kunststofbehang en de eerste bij papieren 
behang.

Soorten behang
Er zijn verschillende soorten behang te 
koop. De belangrijkste soorten zijn de vol-
gende:
- papierbehang  - vliesbehang
- kunststofbehang - bouwbehang

Papierbehang
Papierbehang is er in verschillende varian-
ten. De meest eenvoudige uitvoering is de 
enkellaags. Dit is gelijk ook de minst sterke 
en goedkoopste uitvoering. Een iets sterke-
re variant is de duplex uitvoering. Deze is 
dubbellaags uitgevoerd. De sterkste variant 
van papieren behang is het vliesbehang. Bij 
deze uitvoering is er een vlieslaagje op het 
papier aangebracht. Dit soort kun je zonder 
behangtafel op de muur aanbrengen.

Kunststof behang
Er zijn verschillende soorten kunststofbe-
hang die je kunt gebruiken. Zo is er acryl 

behang. Dit is behang met een papieren 
onderlaag met daarop een kunststof laag-
je. Het voordeel van dit soort is dat je het 
gemakkelijk kunt schoonmaken met een 
vochtige doek. Als je een 100% kunststof-
behang wilt gebruiken, dan heb je onder 
andere de keuze uit vlakvinyl en schuimvi-
nyl behang. Beide soorten zijn erg sterk en 
goed schoon te maken.

Vliesbehang
Wil je zonder een behangtafel werken, dan 
kun je vliesbehang toepassen. Het heeft 
ook wel de bijnaam snelbehang. De werk-
wijze bij dit soort behang is anders dan 
bij papier- en kunststofbehang. De muur 
wordt ingesmeerd met speciale behanglijm 
voor vliesbehang. Daarna plak je het vlies-

behang tegen de ingelijmde muur aan. Je 
hoeft dus niet eerst het behang in te sme-
ren met lijm. Vliesbehang kun je overlap-
pend of stotend op de muur plakken.

Bouwbehang
Bouwbehang is een behangsoort dat wordt 
gebruikt in nieuwbouwwoningen. Het wordt 
op de nieuwe muren geplakt. Je moet eni-
ge tijd wachten met bijvoorbeeld stucen 
van een dergelijke muur omdat het vocht 
er nog uit moet trekken. Om niet tegen de 
bouwblokken aan te hoeven kijken wordt 
er bouwbehang opgeplakt. Wat je wel zou 
kunnen doen is er een eenvoudig papieren 
behang overheen plakken. Het vocht uit de 
muur kan verdampen door het papierenbe-
hang heen.

Behangen kun je zelf doen. Er zijn vele soorten behang te koop. Kies eerst het 
soort dat je wilt gebruiken. Heb je een behang met een patroon uitgekozen, dan 
moet je deze stotend aanbrengen op de muur. Behang zonder patroon kun je 
overlappend aanbrengen maar ook stotend. In een nieuwbouw woning tref je 
vaak bouwbehang aan. Over het bouwbehang heen kun je een eenvoudig papie-
ren behang plakken voor een mooiere inrichting.

OUDE PROVINCIALEWEG 31  HAPERT WWW.STAPPAERTS-WONEN.NL

Stappaerts mode en wonen, het adres voor:

Gordijnen
Raamdecoratie
PVC vloeren
Vinyl vloeren
Tapijt
PVC traprenovatie
Horren

Telefoon 06 - 305 411 79 | mj.schilderwerken@gmail.com   

www.mj-schilderwerken.nl

Voor al uw Schilderwerken | Behangwerken | Kitwerken
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Wil jij fijn en ergonomisch werken in een geheel nieuw 
distributiecentrum, net over de grens bij Bergeijk? Dat kan! 
Ga aan de slag met deze leuke baan als logistiek medewerker
bij PACO meubelen! 

Ben jij een echte aanpakker, lever je graag een bijdrage aan het 
logistieke proces en ben je op zoek naar een leuke baan als 
logistiek medewerker? Dan is deze vacature bij PACO meubelen 
iets voor jou! Voor ons nieuw distributiecentrum in Pelt, net over 
de grens bij Bergeijk, zijn we namelijk op zoek naar logistieke 
toppers!

Taken en verantwoordelijkheden

Als logistiek medewerker houd je je bezig met de ontvangst, de 
opslag en het verzendklaar maken van onze producten en orders. 
Hierbij ga je o.a. op de EPT de orders picken en zo verzamel je 
de verschillende onderdelen van de order. Daarnaast controleer 
je de kwaliteit, kwantiteit en etikettering en zorg je dat de orders 
klaar staan voor transport. Zo zorg je dat de orders op efficiënte 
wijze gereed worden gemaakt en onze klanten zo snel mogelijk 
van onze producten kunnen genieten!

Jouw profiel

• Je hebt een positieve (werk)instelling
• Je gaat nauwkeurig te werk
• Goede fysieke gesteldheid

WIJ ZOEKEN LOGISTIEKE MEDEWERKERS
VOOR ONS NIEUWE DISTRIBUTIECENTRUM

WAAROM WERKEN BIJ PACO MEUBELEN?

Cultuur

Wij zijn een echt familiebedrijf vol getalenteerde medewerkers die 
hetzelfde doel nastreven. Professioneel, korte communicatielijnen 
in een informele sfeer. En successen worden gevierd!

Training & ontwikkeling

Je bent goed in wat je doet, maar het kan altijd beter. De cultuur 
bij PACO meubelen is om je als medewerker te laten groeien. 
We stimuleren en motiveren je!

Interesse?

Bezorg je cv aan info@pacomeubelen.nl

Paco World Collections
Europalaan 39B
3900 Pelt (België)
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Wij bieden moderne badkamers volgens de laatste trends. Maar ook 
voor losse onderdelen kun je bij ons terecht, zoals kranen en dou-
chekoppen of voor los sanitair, zoals wc of badmeubel. Kom een 
kijkje nemen in onze showroom aan de Kerkstraat in Hapert! 

Tegels en Sanitair de Kempen
De badkamerspecialist uit Hapert

Senioren badkamers
Voor senioren maken wij al heel lang le-
vensbestendige en veilige badkamers. 
Een badkamer voor senioren moet niet al-
leen uitstraling hebben, maar zo’n badka-

mer moet vooral veilig en praktisch zijn. Zo 
moet de vloer voldoen aan een bepaalde 
stroefheid (de R moet minimaal 11 zijn) en 
een douchehoek moet zo ingericht worden 
dat als er tijdens het douchen hulp nodig 

is men er makkelijk bij kan. Als een klant 
een beperking heeft wordt het inrichten 
van een badkamer vaak gedaan in overleg 
met een ergotherapeut. Die geeft dan ad-
vies welke hulpmiddelen er nodig zijn.

Renovatie van a tot z
Heel het jaar door renoveren wij badka-
mers en toiletruimtes. Tijdens een bezoek 
aan onze showroom kunt u uw wensen 
kenbaar maken en samen kijken wij dan 
welke producten u mooi en praktisch vindt. 

Daarna maken we een planning en regelen 
we uw badkamer van sloop tot eindresul-

taat. De tekening en de offerte maken wij 
kosteloos voor u!

Eigen beheer
U kunt natuurlijk ook in eigen beheer uw 
(senioren) badkamer (laten) plaatsen of 
renoveren. Ook daarbij kunnen wij u on-
dersteunen en de benodigde materialen 
leveren. Wij adviseren u graag bij uw keu-
ze en geven u tips hoe u een en ander het 
beste kunt doen. In onze showroom/win-
kel kunnen we u de mogelijkheden laten 
zien. Voor meer info: 

www.sanitairdekempen.nl
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De grootste sfeer- en  
kerstshow van de Kempen
 
Tuincentrum Groenen:  
hèt adres voor alles om het thuis gezellig te maken

info@aircondit ioningdekempen.nl      |      +31(0)6-58989459     |      www.aircondit ioningdekempen.nl

Airconditioning de Kempen
Betrouwbare kli-maten!Betrouwbare kli-maten!

  Airco’s  |  Warmtepompen  |  Onderhoud

Verlaag je energieverbruik en verwarm duurzaam metVerlaag je energieverbruik en verwarm duurzaam met
een airco of warmtepomp voor een voordelige prijs!een airco of warmtepomp voor een voordelige prijs!
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Foute ballen
“Eind september zijn we begonnen met 
de opbouw van onze sfeer- en kerst-
show”, vertelt Susan van Rijzingen. “Dat 
lijkt vroeg maar dat is het niet. Het is 
namelijk nogal veel werk maar wel werk 
waar we ontzettend blij van worden. Je 
ziet met de dag de winkel veranderen in 
een sfeervolle kerstshow. Natuurlijk zijn 
er elk jaar de zilveren, rode en gouden 
ballen maar dit jaar zijn de ‘foute’ kerst-
ballen helemaal hip.  Ballen in de vorm 
van honden met een koptelefoon, een 
ballerina of een bierpul: je kunt het zo 
gek niet bedenken of er is een bal van 
te vinden. Je moet ervan houden maar 
grappig is het wel. We hebben voor ieder 
wat wils en daarom slaag je zeker als je 
bij Tuincentrum Groenen je kerstversie-
ring komt kopen.”

Sfeer van het seizoen
In het weekend van zaterdag 30 en zon-

dag 31 oktober wordt de sfeer- en kerst-
show geopend en vanaf eind november 
is de winkel zeven dagen per week open 
tot Kerst. 

“We merken, vooral in deze tijd, dat 
mensen het graag thuis gezellig willen 
maken. Daarvoor hebben we naast de 
kerstversiering ook een ruim assortiment 
woondecoratie en knutselspullen om 
zelf iets te maken. Om het extra gezellig 
in huis te maken hebben we een groot 
aanbod in woonaccessoires, cadeauar-
tikelen, kaarsen, etc. Daarnaast hebben 
we een ruime sortering kunstbloemen en 
-planten, prachtige potten, die goed tot 
zijn recht komen en veel glaswerk in di-
verse kleuren en maten, die erg mooi te 
combineren zijn met diverse bloemen en 
planten”, vertelt Susan verder.

Wacht niet tot het laatste moment maar 
maak het nú gezellig thuis.

Lijkt Kerst nog ver weg? Nee hoor, het aftellen is voor som-
migen al begonnen. Kun je ook niet wachten om de boom op 
te tuigen, het thuis gezellig te maken of ben je toe aan nieu-
we kerstversiering of woondecoratie? Loop dan eens binnen 
bij Tuincentrum Groenen aan de Hulselseweg in Bladel.

Airconditioning  
De Kempen
Airconditioning de Kempen richt zich 
volledig op het installeren van water-
pompen en airconditioners met als 
visie: voor elke woning een op maat 
gemaakt klimaatplan zodat mensen 
kunnen besparen op hun energiekos-
ten en genieten van een aangename 
temperatuur het gehele jaar door. 

Terwijl je in de zomer je huis op een ener-
giezuinige manier kunt koelen, bespaart 
een huishouden in de wintermaanden op 

de energierekening door het huis met een 
warmtepomp te verwarmen. Een combi-
natie van beiden zorgt er dus voor dat 
men het gehele jaar van een constante 
en aangename temperatuur kan genie-
ten. Met een breed aanbod aan merken 
willen wij in de regio mensen helpen bij 
het maken van de energietransitie. Er zijn 
hele mooie oplossingen die bijdragen 
aan het behalen van de klimaatdoelen 
van 2030, die daarnaast ook nog eens 
betaalbaar zijn voor de klant.
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Een veel uitgevoerde verbouwing is 
het plaatsen van openslaande deu-
ren. U kunt op deze manier de tuin 
een verlengstuk maken van uw woon-
kamer.

Openslaande deuren kunnen meer sfeer in 
de woonkamer brengen. Daarnaast zal het 
ook zorgen voor een mooie lichtinval en 
een ideale mogelijkheid om de warmte uit 
het huis te laten gaan in de avonduren op 
warme zomerdagen. De deuren zijn te ver-
krijgen in verschillende soorten en maten. 
U kunt ook een schuifpui plaatsen waarin 
openslaande deuren zijn verwerkt.

Toegevoegde waarde van openslaande 
deuren
Naast de sfeer en de extra lichtinval, krijgt 
u ook een korte weg naar de tuin en lijkt de 
tuin onderdeel uit te maken van uw huis. Dit 
geldt zeker in het geval u twee deuren 
laat plaatsen, die beide open 
te zetten zijn. De kamer zal 
ook optisch groter gaan 
lijken. Het feit dat een 
huis openslaande 
deuren heeft, wordt 
ook vaak speci-
fiek genoemd bij 
het te koop zetten 
van het huis. In de 
zomer kunt u de 
deuren openzetten, 
zodat u in de avon-
duren zoveel moge-
lijk warmte kwijt kunt 
raken door de deuren. 
Een voordeel ten opzich-
te van een schuifpui is dat de 

openslaande deuren minder onderhoud 
behoeven en minder snel mankementen 
zullen vertonen.

Nadelen van openslaande deuren
Openslaande deuren bestaan voor een 
groot deel uit glas. Het voordeel is dat 
het veel lichtinval geeft, maar het nadeel 
is dat u woonkamer snel opwarmt indien 
de temperatuur buiten hoog is in de zo-
mer. Een ander nadeel is dat het een grote 
ingreep is. Er moet namelijk een gat in de 
muur worden gemaakt waar het kozijn in 
komt. Indien u een groot raamkozijn gaat 
verwijderen om plaats te maken voor de 
openslaande deuren, moet er gebroken 
worden en een deel van de muur moet 
weer dicht gemaakt worden. Een groot 
raamkozijn zal namelijk breder zijn.

Zelf plaatsen of laten plaatsen
Om hoge kosten uit te sparen kunt u 

overwegen om de deuren zelf te 
plaatsen. Over het algemeen 

is dit een ingreep die u 
beter kunt uitbesteden 

aan vakmensen die er 
ervaring mee hebben. 
Er moet namelijk een 
deel van de muur 
worden gesloopt 
om het kozijn erin 
te plaatsen. Indien u 
het gaat uitbesteden, 

moet u diverse offer-
tes laten maken door 

verschillende vakmen-
sen. Door te vergelijken 

kunt u in sommige gevallen 
honderden euro’s besparen. U 

kunt ook overwegen om zelf de deuren en 
kozijnen en dergelijke aan te schaffen. Om 
deze manier kunt u voorkomen dat de vak-
man ook weer een marge wenst te vangen 
op de deuren en kozijnen. U moet echter 
niet uitsluitend op de prijs letten. Op lange 
termijn is de kwaliteit belangrijker dan een 
besparing.

Wat kosten openslaande deuren?
De prijzen voor de openslaande deuren en 
toebehoren zijn afhankelijk van het gebruik-
te materiaal, de formaten, soort deuren en 

van vele andere factoren. U kunt klaar zijn 
voor een bedrag onder de € 1.000,- indien 
u zelf gaat monteren. Bij het laten plaat-
sen zijn de kosten sterk afhankelijk van het 
aantal uren werk dat de vakman erin moet 
steken. Een kozijn van hetzelfde formaat 
vervangen, zal veel goedkoper zijn dan in 
het geval er nog gebroken moet worden. 
Inclusief montage moet u rekening hou-
den met een bedrag tussen de € 3.000,- 
en € 4.000,-. Kiest u voor zelfmontage 
dan zullen de kosten tussen de € 650,- en  
€ 1.100,- bedragen.

Openslaande deuren, een verlengstuk van de woonkamer

Dit Zit uitstekend
Comfortabel zitten voor iedereen

Wie in Riethoven door de Dorpsstraat 
rijdt wordt aangenaam verrast. Op 
een sokkel, voor de onlangs geopen-
de winkel Dit Zit, is een mooie stoel 
te bewonderen. Een stoel die duidelijk 
uitnodigt om binnen de rest van de 
collectie te komen bekijken.

Marco Brans
Min of meer per toeval is Marco Brans 
in Riethoven terechtgekomen. ”Hoewel 
ik een opleiding in woninginrichting het 
afgerond, ben ik daarna hoofdzakelijk in 
een andere branche werkzaam geweest. 
Mijn laatste baan was bij een tuincen-
trum. In de avonduren en in de week-
enden organiseerde ik barbecuework-
shops. Dat laatste doe ik nog steeds, 
als ik daar tenminste tijd voor heb”, zegt 
Marco lachend. Toen hij enige tijd gele-
den de kans kreeg om de zaak van Jan 
Hebing over te nemen, heeft hij niet zo 
heel lang na hoeven denken. Als kind uit 
een ondernemersfamilie zag hij al snel 
vele mogelijkheden en zo heeft Dit Zit 
een aantal maanden geleden de deuren 
geopend.

Comfortabel zitten voor iedereen
Een groot deel van de collectie relax- en 
sta-op fauteuils staat in de winkel, klaar 
om door u getest te worden. ”Straks 
zullen we hier ruim 150 stoelen hebben 
dus de kans is groot dat u bij ons iets 
passend kunt vinden. Op onze website 
ditzit.nl kunt u zelf nog meer exemplaren 
bekijken. Zitten is erg persoonlijk, daar-
om zijn er verschillende opties, zoals 
hoogte/diepte van de zitting en rugleu-

ning. Niet iedereen heeft hetzelfde figuur 
en daarom is niet iedere stoel geschikt. 
We nemen alle tijd om samen met u de 
juiste combinatie te vinden”, legt Marco 
uit.

Het oog wil ook wat
Enkele jaren geleden verdienden de 
meeste relaxstoelen niet echt een 
schoonheidsprijs. Dat is inmiddels flink 
veranderd. ”De stoelen van tegenwoor-
dig zijn naast comfortabel ook elegant. 
Voor ieder interieur en smaak is wel iets 
passends te vinden, geworden steeds 
moderner. Ook wat de bekleding betreft 
is er volop keus van de Ploeg stoffen tot 
leer. Zelfs combinaties zijn mogelijk.”

Gunstige prijzen en levertijden
“Ik houd van duidelijkheid”, aldus Mar-
co, “daarom geven we bij Dit Zit geen 
kortingen maar hanteren we vaste lage 
prijzen. Hiermee betaalt iedereen het 
zelfde en je hebt meteen duidelijkheid. 
Overigens zijn er ook onze levertijden 
heel gunstig. Voorraad stoelen worden 
binnen 2 dagen bij u geleverd. En voor 
speciale bestellingen hebben we nog 
diverse productie plekken gereserveerd 
om de wachttijd zo kort mogelijk te hou-
den.” Marco kan nog heel veel vertellen 
over stoelen en ook de website ditzit.nl 
kunt u volop informatie vinden maar het 
beste kunt u zelf komen kijken en zitten 
natuurlijk.
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Woontrend Dé Nr. 1 in Vinyl Vloeren. Woontrend Dé Nr. 1 in Vinyl Vloeren. 
Het Grootste Aanbod  Het Grootste Aanbod  

Tegen de Laagste Prijzen.Tegen de Laagste Prijzen.

OndervloerOndervloer
nu 2,50 p.m.nu 2,50 p.m.

Vinyl Vinyl vloerenvloeren

LaminaatLaminaat

Direct uit Direct uit 
voorraad voorraad 
leverbaarleverbaar

Trends in wonen
8

Producten
Bij Woontrend Hapert heeft u het allemaal! 
Kiest u voor een PVC vloer of laminaat? Wat 
u ook wilt, u kiest uit een zéér ruim assor-
timent en de kwaliteit is optimaal. Al eens 
gedacht aan een prachtig vloerkleed op 
de houten vloer of het laminaat? Alle vloer- 
kleden kunnen op maat gemaakt worden; 
u kiest alleen het karpet uit waar u blij van 
wordt, Woontrend Hapert doet de rest. Dat 
geldt uiteraard ook voor de vloerbedekking 
die door onze medewerkers vakkundig ge-
meten en gelegd wordt.

Gordijnen
Gordijnen zijn de sfeermaker in huis, ze 
kleden je woning aan en hebben daarmee 
invloed op de sfeer van je interieur. 

Ook hebben wij vloerkleden in diverse 
maten op voorraad al vanaf € 30,-.

Openingstijden:
Maandag  gesloten
Dinsdag  10.00-17.00 uur
Woensdag  10.00-17.00 uur
Donderdag 10.00-17.00 uur
Vrijdag  10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Maak een echt thuis van je woning
Woontrend Hapert is hét adres voor woninginrichting, in de breedste zin van het 
woord. Vloerbedekking, raamdecoratie, bedden en karpetten: in Hapert vindt u wat 
u zoekt. De medewerkers staan voor u klaar en helpen u graag om van uw woning 
een echt thuis te maken. Naar welke stijl u ook op zoek bent bij Woontrend Hapert 
vindt u de stijl die precies aansluit bij uw wensen. Of het nu landelijk, klassiek of 
modern is. Uiteraard is de kwaliteit zodanig dat u nog jaren plezier beleeft aan uw 
aankoop. Woontrend koopt groot in, daar profiteert u als klant van. Scherpe prijzen, 
aantrekkelijke aanbiedingen en altijd de laatste nieuwe trends. 

Grote voorraad vloerbedekking direct van de rol v.a. € 25,-Grote voorraad vloerbedekking direct van de rol v.a. € 25,-

Tips: waar moet je op letten 
als je een bad koopt?

Kijk als eerste naar de afmetingen van het 
bad. Hoeveel ruimte heeft de badkamer en 
welk type bad past daarin? Wil je rechtop 
zitten of languit ontspannen? De meeste 
Nederlanders kiezen voor een bad van 180 
cm bij 80 cm. Let wel: dit is een bad voor 
één persoon. Hou je van romantisch samen 
badderen, dan is 190 cm bij 90 cm een goe-
de keuze. Kijk vervolgens naar het type bad. 
Wil je een inbouwbad, een halfvrijstaand bad 
of een vrijstaand bad? Om een goede be-
slissing te nemen is het belangrijk dat je de 
beschikbare ruimte voor ogen houdt. Waar 
komen de waterleidingen en de afvoer? 
Een standaard ligbad wordt tegen de wand 
geplaatst, vaak in de hoek. Dit is de meest 
handige én de meest voordelige optie. Een 
vrijstaand bad neemt meer ruimte in beslag. 
Daarnaast zijn de installatiekosten hoger. 

Materiaalkeuze
De meeste baden zijn gemaakt van acryl. Dit 
is een hoogwaardige kunststof. Je krijgt dit 
materiaal makkelijk schoon, doordat vuil zich 
niet snel zal hechten. Je kunt ook kiezen voor 
Solid Surface, plaatstaal of quaryl. Solid Sur-
face heeft een prachtig witte, satijnen look. 
Het materiaal is sterk én hygiënisch. 

Recyclebaar
Plaatstaal is hard, krasvast en duurzaam. 
Dit type bad gaat lekker lang mee en is ook 
nog eens volledig recyclebaar. Win, win! 
Quaryl is, net zoals plaatstaal, een duur-
zame keuze. Met dit materiaal worden de 
meest strakke, moderne baden gemaakt. 
Het is slipvast, stootvast en krasbestendig. 
Ontdek de mogelijkheden en laat je advise-
ren.

Ben je op zoek naar een mooi, nieuw bad? Voordat je dit aanschaft is 
het belangrijk dat je weet waar je precies op moet letten. Van de afme-
tingen tot aan de materiaalkeuze: wij geven tips!

Kerkstraat 47
5527 EE Hapert

Tel.0497-745557 www.woon-trend.nl

Profiteer NU van onze Oktober Woonmaand

PVC vloerenPVC vloeren Trap 
bekleden
Een mooie trap is 
een eyecatcher
die het interieur 
van uw woning 
versterkt.  
compleet incl.tapijt 

“Er is niets dat een gewone 
dag zoveel gloed geeft, als het 
vuur van uw eigen haard’’
De winter staat weer voor de deur en 
wat is er dan fijner om gezellig bij een 
sfeervol vuur plaats te nemen. Het 
knisperende van een echt houtvuur of 
het gemak en comfort van een leven-
sechte gashaard. Zeker in deze toch 
wel bijzondere tijden waarin we nog 
steeds veel thuis zijn is het belangrijk 
om het thuis gezellig en sfeervol te ma-
ken. 

Er is steeds meer keuze op het gebied van 
haarden. De technologie staat ook in haar-
denland niet stil. Zo zijn de haarden zeer 
gebruiksvriendelijk met oog voor het milieu. 
Kortom, een haard is een ideale sfeer- en 
warmtebron in uw woonkamer wat hele-
maal past in deze tijd. 

Ontdek de mogelijkheden om uw interieur 
een nieuwe uitstraling te geven. Of u nu 
kiest voor hout, gas of elektrisch, bij Lavrij-
sen Haarden bent u aan het juiste adres. 
Wij adviseren u graag in de vele mogelijk-
heden. Alles vakkundig geïnstalleerd door 
onze eigen vakmensen.

Ook kunnen we uw dromen tot leven bren-
gen met een levensecht 3D-ontwerp van 
uw nieuwe haard bij u thuis.

Bent u op zoek naar de ideale sfeerhaard 
die uw interieur helemaal af maakt? Laat u 
verrassen door de vele mogelijkheden bij 
Lavrijsen Haarden.

Team Lavrijsen Haarden

Heel de maand oktober 10% KORTING  
op de Ambiant collectie

400 breed400 breed

• Geen levertijd • Gratis bezorgen • Alles uit voorraad leverbaar

10%

nu

12,95
p/m2

vanaf

4,50
p/m2

nu vanaf

349,-
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Hout stoken kan iedereen, 
verantwoord stoken kun je 

leren. Zelfs in een  
nieuwbouwwoning!

Het stoken van een haard of kachel lijkt 
eenvoudig, maar om op de juiste manier te 

stoken heb je naast kennis en bewustzijn 
ook nodig:

-  Houtkachel die voldoet aan de strenge 
milieu-normen

- Droog hout
- Een geïsoleerd rookkanaal

Een natuurlijke warmtebron zorgt voor meer 
balans en kwaliteit van leven, geborgenheid 
en rust. Een inspirerend vlammenspel. De 
geur van het bos. Warm licht. Het knispe-
rende vuur. En vooral de rustgevende, diep 
doordringende straling, die een houtkachel 
afgeeft. Het zijn allemaal facetten die wor-
den ervaren als stress verminderend en 
zeer ontspannend. Mensen raken door de 
meditatieve werking van een houtvuur snel 
verlost van de waan van de dag.

De ontwikkeling van houtkachels staat niet 
stil. De hedendaagse toestellen hebben een 

optimale, schone verbranding waarbij rook-
overlast tot het verleden behoort. Ook het 
houtverbruik is gehalveerd ten opzichte van 
een oude openhaard. Er zijn zelfs kachels 
met een laag vermogen die prima in een 
woning met warmtepomp kunnen functio-
neren.

Wil je meer weten, kom kijken en laat je vrij-
blijvend informeren in onze showroom aan 
de Koperslager 10 in Eersel.

Graag tot ziens, 
Andy en Hélène Vlemmix

De liefde en passie voor verantwoord stoken

Koperslager 10 Eersel | 0497-512241 | info@ wintermanshaarden.nl | www. wintermanshaarden.nl

Barbas Evolux

Als gecertificeerde kachel- & haardenzaak zenden we graag het sig-
naal uit dat hout stoken op een verantwoorde manier kan, juist uit lief-
de voor het stoken van hout. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

400 breed400 breed
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KERKSTRAAT 12 HAPERT • 0497-846 819

SANITAIRDEKEMPEN.NL

PANTONE 7687 C

PANTONE 535 C

PANTONE 7450 C

PANTONE 7687 C

PANTONE 535 C

PANTONE 7450 C

WIJ VERZORGEN UW BADKAMER
VAN A TOT Z

OOK VOOR LOS SANITAIR

Wonen in stijl
10

Wat is het?
Met een stijlvolle woning bedoelen we een 
woning die met smaak en veelal met een 
persoonlijke tint is ingericht, waar-
bij we het woord chique niet 
mogen vergeten. Immers, 
persoonlijk met alleen 
maar allerlei soorten 
tijgervellen door el-
kaar kan ook, maar 
wordt door de 
bank genomen 
niet als stijlvol ge-
zien.

Trendy
Toch wordt stijlvol 
ook vaak gekop-
peld aan trendy en 
dat is ook niet hele-
maal correct. Als je een 
trendy ingerichte woning 
hebt, kan dat heel stijlvol 
zijn, maar hoeft helemaal niet. 
Als je alleen de trends volgt kan het 
ook net dát zijn en niet meer. Echter, trendy 
bijvoorbeeld gekoppeld aan klassieke of re-
tro meubelen wat het een geheel persoonlijk 
plaatje maakt, kan weer wel heel stijlvol zijn.

Culturen
Er is dan ook geen universele omschrijving 

die zegt wat stijlvol is. Want behalve ver-
schillende stijlen heb je ook nog te maken 
met verschillende culturen. Ook die kunnen 

stijlvol gecombineerd worden, 
maar ook net zo smaak-

loos. Denk aan Japanse 
en Chinese cultuur of 

de Arabische cul-
tuur. De normering 
per werelddeel 
is anders en de 
combinatie kan 
net zo stijlvol 
als smakeloos 
zijn. Wel is het 
zo dat je ook 
steeds vaker 

een hoofdthema 
ziet (qua cultuur) 

en daar worden 
wat nuances op 

aangebracht. Denk bij-
voorbeeld aan het soms 

ietwat minimalistisch ogen-
de en strakke Japans, heel subtiel 

voorzien van wat westerse accenten. Of 
een neutrale westerse basis aangevuld met 
kleurrijke accenten uit de Arabische landen.

Historie
In het verleden, wat zeker tot de negenti-
ger jaren van de vorige eeuw heeft geduurd, 

was het normaal om een serie meubelen in 
dezelfde stijl (dezelfde houtsoort en/of kleur 
en stof) te kopen en je huis er mee te vul-
len. Daar werden wat, al dan niet contras-
terende, accessoires aan toegevoegd en 
dat was het dan. De meubelwinkels hadden 
ook weinig andere opstellingen dan deze. 
Tot het moment dat ontwerpers verschillen-
de stijlen in één meubelstuk verwerkten. Dit 
was de aanleiding om het gehele interieur te 
bekijken en te gaan combineren. Inmiddels 
is het combineren de gewoonste zaak van 
de wereld.

Je eigen stijl
Bij wonen gaat het inmiddels niet meer om 
meubelen om op te zitten, aan te eten, etc. 
Het gaat om een eigen stijl uit te stralen. Er-
gens waar je je thuis voelt, ergens waar de 
omgeving helemaal is zoals jij dit wilt. Dat 
wil bijna automatisch zeggen dat er dus 
gecombineerd kan worden, want een stoel 
met een onderstel van chroom kan prach-
tig gevonden worden met een koloniale of 
kasteel (eiken) tafel. Daar kan een neutrale 
kleuropstelling frisser gemaakt worden met 
heldere kleuren (uit 1001 nachten) in de ac-
cessoires en kan er prima een kroonluchter 
in klassieke stijl bij. Het is niet zo dat als je 
stijlvol wilt wonen, het zomaar allemaal on-
gestraft kan. Er zijn wel wat voorwaarden 
waar je aan moet voldoen.

Waar op te letten om stijlvol te wonen
Vooropgesteld dat je er je prettig in moet 
voelen, mag je verschillende stijlen combine-
ren. Als je maar let op enkele zaken, zoals:
•  Als je verschillende stijlen combineert, 

zorg dan dat het niet te druk wordt. Niet in 
iedere hoekje hoeft iets te staan.

•  Laat bij je gewenste meubelen de verschil-
lende stijlen op meerdere plekken terug-
komen.

•  Heb je een houten of stenen vloer en veel 
chroom en weinig aankleding, denk dan 
aan een mooi hoogpolig karpet bij de zit- 
en/of eethoek.

•  Kijk met het plaatsen van de meubelen hoe 
de lichtval is. Een ruimte waar veel zonlicht 
binnen kan ziet er vaak vrolijker en frisser 
uit. Let er dus op dat je je lichtinval niet be-
perkt door kasten die zonlicht wegnemen 
of dikke donkere gordijnen die veel ruimte 
aan de zijkanten innemen.

•  Stijlvol kan met vele kleuren en materialen, 
als je maar zorgt dat de balans er is.

•  Denk aan één mooie eyecatcher in huis. 
Als je bijvoorbeeld een mooie grote lamp 
hebt, hang je woning er dan niet me vol, 
maar laat de eyecatcher ook de eyecat-
cher zijn. Het kan natuurlijk ook over een 
aparte stoel gaan of een kunstwerk of op-
vallende plant op een zuil. Bewaar de rust 
om je eyecatcher.

•  Let op bij stijlvol kan er veel in de woning 
staan, maar er is ook een vorm van rust en 
eenheid. Welke stijl je ook neemt.

•  Het afmaken van een woning doe je met 
bijpassende of juist contrasterende acces-
soires en mooie planten. Maar het ‘afma-
ken’ maakt het stylingproces niet minder 
belangrijk.

Tot slot
Begin bij je basis en laat dat het even zijn. 
Bekijk goed wat je gecombineerd hebt en 
vul het in alle rust aan. Iedere keer moet je 
opnieuw bedenken, voel ik me hier prettig 
bij? Als dat zo is, weet je ook meteen wan-
neer het klaar is.

Een stijlvolle woning creëren
De een heeft weinig interesse als het om de inrichting van de woning gaat en de 
ander richt zijn/haar woning graag stijlvol in of laat het stijlvol inrichten door een 
professional. Maar wanneer noemen we een woning stijlvol? En hoe positief (of 
niet) is het om een stijlvolle woning te hebben? Daarnaast hebben we het heden 
ten dagen allemaal over stijlvol en dan speelt de vraag ook of het geen mode-
trend aan het worden is! Kortom, wat is het en hoe werkt het?
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Hoe tegel ik zelf een muur?

Voor het tegelen de afstand bepalen
Voordat je gaat beginnen met het tegelen 
van de muur ga je eerst uitmeten hoe de 
tegels uitkomen aan de zijkanten. Je kunt 
hiervoor vrij eenvoudig een rij tegels tegen 
de onderkant van de muur rechtop zetten. 
Begin ongeveer in het midden van de muur 
en zet er tegels naast naar beide zijkanten. 
Houd daarbij rekening met de voegbreed-
te tussen alle tegels. Deze is ongeveer 2 
millimeter. Voor het mooiste resultaat kun 
je langs beide zijkanten het beste 
werken met een halve tegel, 
tenminste als dat zo uit-
komt. Je kunt natuurlijk 
ook uitmeten met een 
rolmaat of een duim-
stok hoe de tegels 
op de muur komen 
te zitten.

Tegels recht op 
de muur plaatsen 
met hulplijnen
Een mooi resultaat 
is natuurlijk wanneer 
alle tegels mooi recht 
op de muur zitten na het 
tegelen. Als je ervan over-
tuigd bent dat je een vaste hand 
hebt en een timmermansoog, dan kun je 

zonder hulplijnen proberen te werken. Wil 
je echter iets meer houvast tijdens het te-
gelen dan kun je enkele lijnen tekenen op 
de muur. Je begint met een verticale lijn. 
Deze zet je met behulp van een waterpas 
en een lat loodrecht op de muur langs een 
rij nog op te plakken tegels. Na de verti-
cale lijn te hebben getekend doe je het-
zelfde om een horizontale lijn te tekenen. 
Houd daarbij rekening met de onderste rij 
tegels. Het mooiste resultaat krijg je wan-
neer de onderste rij tegels op driekwart van 

de hoogte wordt getegeld. Je kunt 
deze tegels doorzagen met een 

tegelzaag.

Beginnen met tegelen
Na er zeker van te zijn 
dat je een beeld hebt 
van het eindresultaat 
kun je beginnen met 
tegelen. In een emmer 
of een kuip maak je de 
tegellijm aan volgens de 

instructies op de verpak-
king. Maak niet te veel te-

gellijm in een keer omdat het 
vrij snel opdroogt en niet meer 

te verwerken is. Als de tegellijm 
klaar is dan kun je beginnen met tege-

len. Dit doe je door linksonder te beginnen 

met de eerste tegel. Zet de tegel strak tegen 
de verticale en horizontale lijn aan. Zorg er 
voor dat de eerste rij tegels mooi strak tegen 
de lijnen aan zit. Deze rij is bepalend voor 
de rest van het tegelen van de muur. Je kunt 
voor de voegafstand tegelkruisjes gebruiken. 
Deze zet je rechtop tussen de tegels.

Tegelen met afwijkende maten
Omdat de meeste tegels niet van gelijke om-
vang zijn moet je bij iedere tegel die je op de 
muur plakt oog hebben voor de juiste voeg-
afstand. De grootte van tegels kan enkele 
millimeters afwijken. Soms wil je een andere 
maat tegel verwerken in de muur, bijvoor-
beeld een mooie siertegel. Ga van te voren 
na hoe je ongeveer uit gaat komen met het 

invoegen van dergelijke tegels. Het is belang-
rijk om goed uit te denken hoe het eindre-
sultaat er uit moet komen te zien. Begin niet 
zomaar met tegelen.

Tips bij tegelen van een muur
Tijdens het tegelen van een muur is het be-
langrijkste dat je de tijd neemt om de tegels 
mooi recht op de muur te krijgen. Let daarbij 
wel op dat je niet te veel tegellijm maakt van 
te voren. Tegellijm droogt vaak vrij snel. Bij 
het uitsmeren van de tegellijm op de muur 
moet je proberen te voorkomen dat er klon-
ten of andere oneffenheden in de lijmlaag 
komen. Je ziet namelijk onmiddellijk de onef-
fenheden als je er een tegel op hebt geplakt: 
de tegel zit dan scheef!

Een muur tegelen kan iedereen. Het is erg belangrijk dat je voldoende tijd steekt in 
de voorbereidingen van het tegelen van een muur. Tijdens het tegelen heb je niet 
veel tijd om uit te denken hoe de tegels op de muur moeten komen. Tegellijm droogt 
vaak snel op en heeft daarom een korte verwerkingstijd. Maak er niet te veel van 
in een keer. Voor de randen kun je gebruik maken van een tegelzaag om tegels op 
maat te zagen.

incl. pocket 
matras + 
2 gratis 
kussens 
t.w.v. 49,95 p.st

+ 2 gratis 
kussens 
t.w.v. 49,95 p.st

Geldig
t/m

31 okt.  
2021

BOXSPRING
Palermo

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1599

BOXSPRING
Bjorn

180x200 cm

749 + 2 gratis 
hoofdkussens 
t.w.v. 49,95 p.st

BOXSPRING
Alicante

180x200 cm

1149

Breedte
90cm
140cm
160cm
180cm
Lengte
200cm
210cm
220cm
Stof
div. soorten
+ leatherlook
div. kleuren 
Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm

180cm Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Ma/Do/Vr/Za 10:00-17:00  
Zo 12:00-17:00  
Di Gesloten  
Wo op afspraak

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies.nl

140x200 649 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.
160x200 699 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.

31 okt.31 okt.  
2021

Oktober woonmaand

Snel leverbaar. 
Ook online!
Vanaf 500,- 

gratis thuisbezorgd

IN- EN UITSTAP
VERLICHTING

129,95  Nu

59,95

NACHT
LAMPJES
139,95  Nu

59,95

Oktober woonmaandOktober woonmaandOktober woonmaandB U I T E N g e W O O N

Vogelpindakaas
Voor vogels
340 gram
2,69 per stuk

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

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
15-10 tm 26-10-21

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

1,³⁹
1,99

actie

Fiskars snoeischaar
Lichte en comfor-
tabele snoeischaar, 
geschikt voor takken 
tot 20 mm.

Bezem 
Met kunststof haren
Inclusief steel

za. 30 en zo. 31 Oktober 
Opening Van De Grootste 
Sfeer- En Kerstshow Van 

De Kempen! Bij 
Tuincentrum Groenen!

Mezenbollen
Verpakt per 6 stuk

2+1
GRATIS

nu

onze nieuwe folder is uit bekijk hem via:
www. tuincentrumgroenen.nl/folder

9,⁹⁹
14,99

actie

4,⁹⁹
6,99

actie
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Openingstĳ den:

Kĳ k op onze website www.verandahome.nl

voor de actuele openingstĳ den.

Hoogakker 2F

5527 AE Hapert

T: 0497 - 38 23 46

Veranda’s  |  Tuinkamers  |  Glazen schuifwanden

JOUW SPECIALIST IN VERANDA’S, 
TUINKAMERS EN GLAZEN SCHUIFWANDEN

10%
korting
Op Verasol aluminium

schuifpuien, ramen

of deuren

Geniet met een tuinkamer 
volop van het najaar

De trap is misschien niet het eerste waar je aan 
denkt wanneer je net een woning gekocht hebt, 
maar het is wel dé blikvanger van je huis. 

In het najaar van de tuin en het buitenleven genieten? Verandahome uit 
Hapert biedt verschillende mogelijkheden om in de herfst volop naar bui-
ten te kunnen. Bij Verandahome vind je aluminium tuinkamers, glasschuif-
wanden en Steel-ART wandsystemen om op elk moment van het buitenle-
ven te profiteren, want met een tuinkamer of een afgesloten buitenverblijf 
geniet je van elk seizoen.

Machinale
Timmerman
Over Neggers Trappen
Neggers Trappen is een innovatief bedrijf dat 5 jaar geleden is opgericht.
Wij maken trappen voor particulieren en bedrijven en streven ernaar een product  
te leveren dat de verwachtingen ver te boven gaat: Ultieme kwaliteit en perfect 
maatwerk. De klant krijgt een passend advies bij het interieur en de woonsfeer. 
In onze werkplaats in Oost-, West- en Middelbeers worden de trappen gemaakt 
die we zelf inmeten en plaatsen.

Doordat ons klantenbestand blijft groeien, zijn we op zoek naar versterking van 
het team.

“Juist in de herfst hebben mensen veel 
plezier van een tuinkamer of een buiten-
verblijf dat ze kunnen afsluiten”, vertelt 
Ronald Haakman van Verandahome. Een 
tuinkamer is een combinatie van een alu-
minium veranda met bijpassende sluitende 
kozijnen of glasschuifwanden. “Schijnt de 
zon, dan zet je de glazen wanden eenvou-
dig open. Heb je last van regen of wind? 
Dan houd je de glaswanden dicht en zit je 
aangenaam uit de wind. Als de zon schijnt 
is het al snel aangenaam van temperatuur 
in de tuinkamer en als het fris is, biedt een 
terrasheater uitkomst”

Verandahome heeft verschillende oplossin-
gen om van een veranda of buitenverblijf 
een tuinkamer te maken. “Nieuw in ons as-
sortiment is Steel-ART. Dit zijn glazen wan-

den met een steellook design. Deze glazen 
wanden kunnen volledig open als het aan-
genaam weer is, maar geven de overkap-
ping of tuinkamer als ze gesloten zijn een 
hele eigen stijl.” Voor een volledig open ef-
fect heeft Verandahome ook transparante 
glazen wandsystemen. 

Tijdens Oktober Woonmaand biedt Veran-
dahome tot en met 24 oktober op alle glas-
schuifwanden en aluminium kozijnen van 
het merk Verasol 10% korting. 

Verandahome
Hoogakker 2F
5527 AE Hapert 
0497 - 38 23 46
info@verandahome.nl
www.verandahome.nl

Vacature

Functie eisen
•   Relevante werkervaring
   als timmerman en/of een
   afgeronde timmeropleiding
•  Technisch inzicht
•  Je bent in staat om zelfstandig
   te werken, maar vindt
   samenwerken ook prettig
• Je kunt secuur werken, bent
   communicatief vaardig en leergierig
• Je bent in bezit van een VCA
   Basis certificaat, of je bent
   bereid om deze te halen

Wat bieden wij jou
•  Marktconform salaris
•  Bij goed functioneren uitzicht
   op een vast contract
•  Begeleiding van de eigenaar;
   hij is bereid om jou kennis te
   laten maken met het vak
•  Professioneel gereedschap
   en machines in een veilige werkplek
•  Je wordt betrokken bij de
   lopende projecten
•  Indien nodig een VCA basis cursus
•  Leren werken met een CNC
   machine inclusief een
   training voor CNC operator

Interesse?
Heb je interesse in deze vacature, dan ontvangen wij graag jouw cv via
info@neggerstrappen.nl. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact  
op met Marloes Neggers op 06-52 00 94 53. 
            Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Neggers Trappen maakt voor iedere wo-
ning de perfecte trap. Van standaard trap-
pen tot de meest exclusieve trappen in alle 
maten en houtsoorten, eventueel in com-
binatie met staal of glas, in verschillende 
vormen en stijlen. Iedere trap heeft een an-
dere uitstraling. 

Unieke ontwerpen 
Maatwerk met persoonlijk contact 
Professioneel vakmanschap

Wij maken en monteren persoonlijke en 
unieke trappen die passen bij de stijl van 
jouw woning of bedrijfspand. Of je nieuw 
gaat bouwen en een nieuwe trap nodig 
hebt, of je wil misschien die vlizotrap eens 
vervangen door een vaste trap. Neggers 
Trappen maakt trappen op maat 
voor zowel nieuwbouw als 
bestaande huizen. In onze 
werkplaats kunnen wij 
iedere trap naar wens 
maken. Met de klant 
bespreken we de 
wensen en bekijken 
we de mogelijkhe-
den. Denk aan de 
kleuren in je huis, wat 
voor soort deuren zijn 
er, de vloerafwerking; 
allemaal factoren om 
rekening mee te houden. 
Misschien heb je wel kleine 
kinderen, dan is een traphekje in 
dezelfde stijl wel zo leuk! 

Neggers Trappen werkt met 
diverse aannemers en archi-

tecten in de regio én recht-
streeks in opdracht van 
particulieren. Een trap is 
tegenwoordig niet meer 
alleen een functioneel 
voorwerp. Het is een 
onderdeel van het in-
terieur wat gezien mag 

worden. Vaak is een trap 
recht toe recht aan, maar 

er is zoveel meer mogelijk. 
Een echt mooie trap kan een 

echte blikvanger in je huis zijn. 
Graag denken wij mee in de moge-

lijkheden! 



Persoonlijke & unieke trappen  
op maat

Passend bij uw manier van leven

Unieke  
ontwerpen 

• Professioneel vakmanschap
• Maatwerk  
• Altijd advies op maat
• Persoonlijk contact
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Specialist in Relaxfauteuils en Sta-op stoelen 
Familie bedrijf waar service voorop staat 

140 stoelen uit voorraad met extra voordeel

 Dorpsstraat 15 Riethoven WWW.DITZIT.NL 040-2013103 info@ditzit.nl 

Gealux 6026 

Advies € 3500

DitZit prijs

€ 2699

Gealux 7023

Advies € 3810

DitZit prijs

€ 2899

Gealux Genua

Advies € 2059

DitZit prijs

€ 1749

De Toekomst 1005

Advies € 3348

DitZit prijs

€ 2846

Gealux 8002

Advies € 3446

DitZit prijs

€ 2699

Het hoe en waarom bij plamuren 
van hout
• Plamuren bij het schilderen
•  Gebruik van de verschillende plamuur-

messen
•  Plamuren met twee-componen-

ten-plamuur of houtrotvuller
•  Plamuren met lakplamuur of een water-

gedragen plamuur
•  Afmessen en verwijderen overtollige lak-

plamuur

Plamuren bij het schilderen
Het plamuren van het hout in en om de de 
woning kan zowel een functionele als es-
thetische functie hebben. Wordt plamuur 
buitenshuis vooral gebruikt om het hout 
te beschermen tegen weersinvloeden en 
intrekkend vocht, binnen de woning zal 
het vooral gebruikt worden om een strak 
ogend resultaat van het schilderwerk te 
verkrijgen.

Gebruik van plamuur en vocht
Met name buitenshuis is het aan te raden 
alleen met plamuur te werken waar dit no-
dig is. In de praktijk betekent dit dat vooral 
de verstekken/openstaande verbindingen 
en de liggende delen geplamuurd zullen 
worden. Plamuur sluit het hout namelijk af 

zodat er geen vochtregulatie meer plaats-
vindt op de geplamuurde plekken. Mede 
om deze reden is het raadzaam buitens-
huis te plamuren na een langere periode 
van droog weer. Bij een houtvochtgehalte 
van meer dan 18% wordt over het alge-
meen al afgeraden te plamuren, omdat 
het (kern)hout dan te vochtig is, wat tot 
onthechting van de uiteindelijke verflaag 
kan leiden. Schildert u de woning zelf 
en blijkt er veel geplamuurd te moeten 
worden, dan zal het exacte vochtgehalte 
moeilijk te bepalen zijn en is het wachten 
op een periode van goed en droog weer 
extra belangrijk.

Controle van het schilderwerk
Bij een regelmatige controle van de staat 
van het schilderwerk en het tijdig verhel-
pen van eventuele problemen in de on-
dergrond of verflaag, kan als dit wenselijk 
is, op grotere schaal met plamuur gewerkt 
worden. Bedenk wel dat de eerste proble-
men zich zullen openbaren, daar waar het 
hout te vochtig is geweest gedurende de 
opbouw van het verfsysteem.

Aanbrengen van een grondlaag 
en ‘over laten staan’
Twijfelt u over het vochtgehalte van het 

hout en hoeft het schilderwerk 
niet direct afgerond te wor-
den, dan kunt u er voor 
kiezen het te schil-
deren hout goed 
te reinigen en te 
schuren en ver-
volgens goed in 
de grondverf te 
schilderen. Als 
de gebreken niet 
te heftig zijn, kan 
dit voldoende zijn 
om een jaar met 
het vervolg van het 
schilderen te wach-
ten. In het tussenlig-
gende jaar heeft het hout 
dan de gelegenheid te ven-
tileren/meer te drogen.

Gebruik van de verschillende 
plamuurmessen

Algemeen
Het werken op een schone en stofvrije 
ondergrond en het gebruik van schone, 
braamvrije plamuurmessen is een voor-
waarde voor het strak plamuren, zonder 
voren of krassen. Pas de breedte van het 
plamuurmes zo veel mogelijk aan op het 
te plamuren oppervlak. Hanteer liever een 
te breed, dan een te smal plamuurmes 
(mits er voldoende ruimte is om met het 
plamuurmes te werken).

Juiste wijze van plamuren
Het plamuurmes hanteert u op de ma-
nier zoals op de afbeelding te zien is. 
Door de middelvinger en wijsvinger op 

het blad te plaatsen, bent u in 
staat een evenredige druk 

op het plamuurmes uit te 
oefenen, en daarmee 

de plamuur, te ‘stu-
ren’ in de gewens-
te laagdikte en de 
juiste richting. Het 
opbrengen van 
de plamuur doet 
u in principe dak-
pansgewijs, wer-
kend van onder 

naar boven. Naast 
elkaar opgebrachte 

banen laat u steeds 
enigszins overlappen.

Gebruik bijvoorkeur minimaal twee 
plamuurmessen. Eén breed plamuurmes 
gebruikt u als ophoudmes voor de (aan-
gemaakte) plamuur en/of om het overtol-
lige plamuur aan af te strijken, het andere 
plamuurmes gebruikt u om de plamuur 
mee op te pakken van het brede plamuur-
mes en op te brengen op het te plamuren 
oppervlak.

Duo-flex, plamuurmes voor 
grotere vlakken
Heeft u voldoende vaardigheid met het 
plamuren - van met name lakplamuur - 
dan kan het raadzaam zijn een Duo-flex 
plamuurmes te gebruiken voor het plamu-
ren van grote oppervlakten. Door de gro-
te breedte van het Duo-flex plamuurmes 
ontstaan er minder scharen bij het op-
brengen van de plamuur, waardoor er in 
een later stadium minder geschuurd hoeft 
te worden.

Plamuren en repareren van hout bij het schilderen

Opknappen

Plamuur wordt in het algemeen gezien als een zwakke schakel binnen de op-
bouw van een verfsysteem. Toch kan het binnen het goed en duurzaam onder-
houd bij het schilderen noodzakelijk zijn plamuur te gebruiken. In grote lijnen 
gebruikt u een lakplamuur voor het egaliseren of repareren van kleine oneffen-
heden in de ondergrond van reeds bestaand of voorbehandeld schilderwerk. 
Een twee-componenten-plamuur of houtrotvuller is meer geschikt voor grotere 
beschadigingen of bij openstaande verbindingen op nieuw onbehandeld hout of 
ouder aangetast schilderwerk.
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GROTE MODULAIRE HOEKBANK XXL
• B:350 cm x D:215 cm ottomaan / 143 cm longchair x H:85 cm

• Kleur en opstelling zoals afgebeeld ( exclusief sierkussens )
• Tegen een meerprijs ook leverbaar in andere opstellingen, andere kleuren en stoffen

189,-
SALONTAFELSET 
SET VAN 3 SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 100,- (53%)

199,-
VLOERLAMP 
H:160 CM 
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 130,- (65%)

179,-
WANDREK 
B:80 X H:80 CM
NU SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 90,- (50%) WOONdeals

OKTOBER IS WOONMAAND!

1999,-
HOEKBANK  XXL
NU SLECHTS:

1199,-
U BESPAART: 800,- (40%)

299,-
FAUTEUIL ‘CLASSICO’
NU SLECHTS:

199,-
U BESPAART: 100,- (33%)

Leverbaar in 3 kleuren
MASSIEF MANGOHOUTEN EETTAFEL ‘LE GOUT’

• Inclusief zwart metalen ‘4-poot’, Ø130 x H:76 cm
• Tegen een meerprijs ook leverbaar in Ø150 cm

199,-
VLOERLAMP 
H:160 CM 
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 130,- (65%)

109,-
BUREAULAMP XL
NU SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 50,- (46%)

799,-
DRESSOIR 
B:180 X D:40 X H:83 CM 
NU SLECHTS:

599,-
U BESPAART: 200,- (25%)

529,-
EETTAFEL  SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 130,- (25%)

BESTEL VOOR DEZE ENORME LAGE PRIJZEN OOK ONLINE: PACOMEUBELEN.COM

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK 

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag:  13-18 uur 

Vrijdag:  10-18 uur
Zaterdag:  10-18 uur

Zondag:  10-18 uur
Maandag:  13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

Gratis 
parkeren

Laagste 
prijsgarantie

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

Facebook

NU SLECHTS:

69,-

EETKAMERSTOEL ‘FLEET’
Leverbaar in 3 kleuren

NU SLECHTS:

79,-

EETKAMERSTOEL ‘LEXINGTON’
Leverbaar in 3 kleuren

EETKAMERSTOEL ‘TURNER’
Leverbaar in 4 kleuren

NU SLECHTS:

79,-
NU SLECHTS:

119,-

EETKAMERSTOEL ‘MENO’
Leverbaar in 4 kleuren

DRAAISTOEL ‘FLOREZZ’ 
Leverbaar in 3 kleuren

NU SLECHTS:

119,-


