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Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Stappen heeft een heel nieuwe  
vorm gekregen, in de afgelopen ander-
half jaar. Lange tijd bleven de clubs en 
cafés dicht en nu zet het publiek weer 
stappen in het uitgaan. De behoefte aan 
een leuke avond is groot, onder zowel 
jongeren als ouderen. Elsom Social Bar 
springt daar op in met een nieuw con-
cept op het uitgaan. Nick de Laat vertelt 
er alles over.

Tijd om door te pakken
“Laten we het maar niet te veel hebben 
over de afgelopen tijd”, zucht Nick. “Het is 
tijd om vooruit te kijken. Toch ontkomen we 

er niet aan om even een stukje geschiede-
nis te vertellen. D’n Elsom was lange tijd 
een populaire discotheek waar de jeugd 
elk weekend samen kwam. Door corona 
kwam alles in één klap stil te liggen. Geen 
inkomen, wel vaste lasten, de noodzaak 
voor onderhoud en een geringe tegemoet-
koming vanuit de overheid. Ik raakte met 
Jan en Thijs Daniëls aan de praat; we ken-
den elkaar al goed maar bleken elkaar nu 
op zakelijk vlak te kunnen vinden. Dit was 
de tijd om iets anders te gaan doen. Jan 
en Thijs zijn horecatijgers die snappen hoe 
het werkt en ik ben goed in organiseren van 
evenementen. Het oude Elsompand werd 
verkocht en met eigenaar Emiel Blauwhof 
werden afspraken gemaakt over de huur 

van een horecapand aan de Wilhelmina-
laan 48 dat al twee jaar leeg stond. Tijd om 
door te pakken.”

MFK
“Omdat we ‘tijd genoeg’ hadden, niemand 
wist wanneer de horeca weer open mocht, 
hebben we het concept heel grondig aan-
gepakt”, vertelt Nick enthousiast verder. 
“Met een ontwerpbureau zijn we gaan  
praten om onze ideeën te spuien, ons te 
laten voeden met nieuwe ideeën en tot één 
beeld te komen. We wilden een gemoe-
delijke sfeer die door het aanpassen van  
accenten, snel te veranderen was. 

lees verder op pagina 3

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

www.knegtmansadvocaten.nl
BlADEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen • Implantaatprothese
Geen verwijzing nodig - Wij zijn ook in het weekend bereikbaar

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.
Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

... 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...
Lees de folder 

die in deze krant 
is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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Elsom 
Social Bar: 
het nieuwe 
uitgaan
Live muziek, speciaal bier, 
goede wijn en 
een gevoel van welkom 
voor alle leeftijden
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TWC Hapert
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Nick: “Elsom is een ‘social bar’ geworden. Iedereen moet zich er thuisvoelen. De werkman die op vrijdagmiddag even een pilsje 
komt drinken om de week af te sluiten, de sporters die op zondag de wedstrijden nabespreken, muziekliefhebbers die naar een 
bandje komen luisteren of de jeugd die gewoon op stap wil.
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KEMPEN - Jouri Schoemaker, oprichter 
van de eerste circulaire online super-
markt Pieter Pot, geeft een webinar over 
circulaire economie bij Bibliotheek De 
Kempen op woensdag 3 november van 
20.00 tot 21.30 uur.

Pieter Pot is de eerste verpakkingsvrije 
online supermarkt van Nederland. Ze be-
zorgen boodschappen in hervulbare sta-
tiegeldpotten. De lege potten kunnen weer 
ingeleverd worden en worden vervolgens 
opnieuw gevuld. Hun missie is om in 2021 
al 1 miljoen verpakkingen te besparen met 
hun bezorgdienst. Op dit moment hebben 
ze al 10.000 klanten en is er zoveel animo 
dat ze een wachtlijst moeten hanteren. 
Een circulaire economie, ook wel kring-
loopeconomie genoemd, is een systeem 
waarin eindige grondstofvoorraden niet 
worden uitgeput. Ook worden reststoff en 
zo volledig mogelijk opnieuw ingezet in het 
systeem. Meer over dit systeem en andere 
voorbeelden in de lezing van Jouri. 

Voor meer informatie en aanmelden kijk 
op www.bibliotheekdekempen.nl. Je hoeft 
geen lid te zijn van de Bibliotheek. De we-

binar vindt plaats via Zoom. Voor dit online 
platform is in principe geen installatie nodig, 
het werkt via je webbrowser. Bij aanmelding 
ontvang je op de dag zelf een aanmeldlink 
vanuit de Bibliotheek en bijgevoegd een in-
structie rondom het gebruik van Zoom.

IN DE KEMPEN

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
22-10 tm 28-10-21

Kleur de Herfst met Tuincentrum Groenen

Wij testen GRATIS
Uw vijverwater

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

5 voor 17,50

15 ,⁰⁰

ALLE 
HORTENSIA’S, KLIMPLANTEN, 

WATERPLANTEN & ROZEN 
(m.u.v. hedera & aquariumplantjes)

50% KORTING

ALLE GRASSEN
25% KORTING

HELLO GARDEN POTJES
Blauwe         Grijze 
potjes         potjes  

3 voor 15,00

8 ,⁰⁰

za. 30 en zo. 31 Oktober za. 30 en zo. 31 Oktober 
Opening Van De Grootste Opening Van De Grootste 

Sfeer
Opening Van De Grootste 

SfeerSfeer-
Opening Van De Grootste Opening Van De Grootste Opening Van De Grootste 

SfeerSfeer-- En Kerstshow Van De SfeerSfeerSfeer En Kerstshow Van De En Kerstshow Van De En Kerstshow Van De 
Kempen! Bij Tuincentrum Kempen! Bij Tuincentrum 

Groenen Bladel!

STOFFEERDER
GEZOCHT

MEER INFO OP DARIS-WONEN-SLAPEN.NL
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

VESSEM - Ziet u wel-
licht ook een beetje 
op tegen de donkere 
maanden die er over 
niet al te lange tijd weer 
aan zitten te komen? 
En snakt u - na die lan-
ge periode met allerlei 
- ook weer naar gezel-

ligheid en ontmoetingen met andere men-
sen? Lees dan vlug verder over dit mooie, 
nieuwe initiatief en vooral: doe mee! 

Het bestuur van KBO Vessem, in samen-
werking met D’n Boogerd, organiseren 
vanaf dinsdag 2 november voor een proef-
periode van een half jaar, elke week een 
Seniorendag in Gemeenschapshuis D’n 
Boogerd, Servatiusstraat 6 in Vessem. 
Deze dagen zijn toegankelijk voor alle se-
nioren van 65+ uit Vessem; dus niet alleen 
voor KBO-leden. Elke dinsdag vanaf 2 no-
vember bent u tussen 10.30 en 16.00 uur 
van harte welkom in D’n Boogerd, waar de 
foyer en de spiegel/podiumzaal samenge-
voegd zijn en ter beschikking staan voor 
allerlei activiteiten. De tijd bepaal je zelf. 

Bestuursleden en vrijwilligers zijn op zo’n 
dag aanwezig om activiteiten te ondersteu-
nen en te begeleiden en dragen ook zorg 

voor de bediening aan de bar. Uiteraard 
is de toegang gratis, maar de consump-
ties zijn voor eigen rekening. KBO-leden 
krijgen, vanwege hun lidmaatschap, een 
kleine korting. 

Wat is er te doen op zo’n dag? 
Wij denken aan de volgende activiteiten: 
- Sjoelen, biljarten en koersbal 
- Kaarten, bridge en rummikuppen 
- Handwerken en andere hobby’s 
- Of zomaar buurten of een boek lezen 

Per maand zullen er grotere activiteiten ge-
organiseerd worden. We denken aan bin-
go, kerstviering of zomaar ideeën van deel-
nemers. Tussen de middag zal de activiteit 
‘samen eten’ worden voortgezet. Hiervoor 
moet men zich opgeven.

Op verzoek en vraag kunnen ook andere 
activiteiten georganiseerd worden. Te den-
ken valt dan aan vragen over zorg, techni-
sche vragen over de PC, tablet en smart-
phone, thuis blijven wonen, klussendienst, 
thuisadministratie, etc. We denken aan 
contacten met de gemeentelijke verte-
genwoordigers. Voor meer informatie, ook 
over de Covid-maatregelen, via secretari-
aat KBO Vessem: telefoon 06-36147277 of 
e-mail: info@kbo-vessem.nl.

Vessemse seniorendagen komen eraan!

Seniorenkoor Zanglust zoekt leden!
BLADEL - Het koor Zanglust is na coronatijd weer van start gegaan: samen 
weer zingen en genieten bij de klanken en tonen van diverse muzieknummers.

Zingen is nog steeds de beste oefening voor ziel en lijf, het doet de pijntjes van elke 
dag even vergeten. Samen zingen schept niet alleen een muzikale maar ook een 
vriendschapsband. Daarom nodigen wij liefhebbers uit om mee te doen. Het koor 
repeteert op maandagmiddag van 13.00 tot 14.15 uur in de Schouw in Den Herd. 
Iedereen is van harte welkom! Voel je vrij om binnen te lopen om mee te doen en te 
ervaren dat het goed voelt. Voor meer informatie: tel. 0497-381870.

EERSEL - Diverse leden van schilders-
vereniging De Rietpen exposeren een 
half jaar lang in gezondheidscentrum 
Dolium in Eersel. De expositie is afgelo-
pen maandag 18 oktober geopend.

De werken die te zien zijn weerspiegelt pre-
cies dat wat de vereniging is: een veelkleu-
rig en divers clubje amateurschilders, ieder 
met een eigen stijl. 

De kunstwerken zijn gepresenteerd aan de 
hand van een aantal thema’s: de mens, het 
dier, stillevens, stads- en dorpsgezichten 
en abstracte werken.

Veel kijkplezier en mocht u wat meer wil-
len weten, lid willen worden of één van de 
werken willen kopen, dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris Martin van der 
Velden, telefoon 06-49816585.

Expositie van schilders-
vereniging De Rietpen 
in het Dolium

Webinar over circulaire economie
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Wat voorop stond, was dat Elsom een 
dynamische ontmoetingsplek moest 
worden. Eigenlijk zijn we nu een multifunc-
tionele kroeg: een MFK, zogezegd. Over de 
naam waren we het trouwens razend snel 
eens, die bleef. Wat goed is, moet je name-
lijk behouden.” 

Social Bar
Elsom is een ‘social bar’ geworden. Dat 
heeft wat uitleg nodig. “En tegelijk is het 
zo simpel”, zegt Nick. “Iedereen moet zich 
er thuisvoelen. De werkman die op vrijdag-
middag even een pilsje komt drinken om 
de week af te sluiten, de sporters die op 
zondag de wedstrijden nabespreken, mu-
ziekliefhebbers die naar een bandje komen 
luisteren of de jeugd die gewoon op stap 
wil. Wij denken dat we het concept goed 
uitgewerkt hebben om iedereen van dienst 
te kunnen zijn. De ronde bar is behouden, in 
opgefriste vorm. Er zijn voldoende tafeltjes 
en hangtafels en de zaal is gezellig inge-
richt en kan indien nodig, direct bij het café 

getrokken worden als het drukker wordt 
dan verwacht. Het podium staat klaar voor 
bands of dj’s en voor grotere evenementen 
hebben we een directe verbinding met de 
grote zaal van de Valk. Wij geloven namelijk 
niet in concurrentie maar in samenwerking. 
Daar ga je de komende tijd nog veel meer 
van horen.”

Speciaal bier en goede wijn
Bij Elsom Social Bar kun je terecht voor 
een goed glas bier of wijn. “Daarin willen 
we ons onderscheiden van een ‘gewone’ 
kroeg. Natuurlijk is er pils maar er zijn ook 
heel veel speciaal bieren. Tijdens de zomer, 
op het grote terras, hebben we ervaren dat 
daar behoefte aan is. Dat is het ‘andere 
uitgaan’; meer genieten van een goed glas 
bier of wijn in prettig gezelschap. Daarom 
hebben we een samenwerking met een 
wijnkoperij; die selecteren voor ons mooie 
wijnen, die net iets meer body hebben dan 
een standaard ‘kroegwijntje’. Voor de lek-
kere trek is er een assortiment borrelbites. 
Echt uit eten kun je niet bij Elsom maar we 
zijn wel bezig met een samenwerking met 
een eetcafé.” Overigens is voortaan elke 

woensdag ‘speciaal bier-dag’; elk glas kost 
dan maar € 3,-. Leuk om eens kennis te 
maken met biertjes die je nog niet kende.

Live muziek
Elke vrijdag live muziek, dat past in het 
concept van Elsom Social Bar. Nick: 
“Artiesten staan ook te popelen om weer 
aan de gang te gaan en het publiek wil 
lekker dansen en meezingen. Ook met de 
muziek willen we verschillende doelgroe-
pen bedienen. De ene week iets voor de 
jeugd, de andere week iets voor een wat 
ouder publiek. En het mooie is: wanneer de 
muziek speelt, is iedereen even oud want 
muziek verbindt. In het café, op je gemak 
aan de bar, kun je net zo goed genieten van 
de artiesten als op de dansvloer. Sfeer ma-
ken doe je samen. Het podium leent zich 
overigens ook perfect voor cabaretvoor-
stellingen, dus hou de programmering in 
de gaten, er komt wat aan.” Noteer alvast 
in de agenda: 6 november Boss Brothers, 
een Springsteen tributeband en 12 decem-
ber Monsters of Metal. Elke zaterdag is het 
gewoon weer ouderwets stappen, zoals 
het al jaren een mooie traditie is in Reusel.

Clubgevoel
Elsom Social Bar wil het nieuwe clubgevoel 
uitdragen. “Niet in de zin dat we een disco-
theek zijn maar meer in de zin van een club 
waar je bij wilt horen. Waar het fi jn is om te 
komen en waar je graag naar terug wilt. Of 
je nu voor een kop koffi  e komt voordat je 
gaat sporten, dat afzakkertje neemt na een 
drukke werkweek of helemaal los wilt gaan 
bij een toff e band: bij Elsom ben je welkom. 
Er is de mogelijkheid om te darten, een 
potje te poolen of te kijken naar belangrij-
ke sportwedstrijden op de beeldschermen. 
Elsom is een plek waar je je thuis voelt.”

Welkom
Met de opening van Elsom Social Bar, is 
het uitgaanscentrum van Reusel weer een 
mooi stukje horeca rijker. Het gaat er meer 
leven, meer bruisen. 

Pak je agenda erbij, bel je vrienden of je 
familie en plan een gezellige avondje voor 
een biertje, een wijntje en een praatje: 
je bent welkom van woensdag tot en 
met zondag aan de Wilhelminalaan 48 in 
Reusel.

vervolg van pagina 1

 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

Goed personeel vinden is één, 
goed personeel houden is twee.
Werkkarakter coacht werknemers op een unieke wijze die gericht 
is op resultaat. Moet er een outplacementtraject gestart worden? 
Ook dan bent u bij Werkkarakter op het juiste adres. 

Kan Werkkarakter een bijdrage leveren aan uw organisatie? 
Stuur dan een email naar info@werkkarakter.nl en maak het verschil 
voor uw bedrijf en uw mensen. 

Goed personeel vinden is één, 
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Niet vergeten! 

Tip voor artikel 
melden aan 

PC55

INFORMATIEF

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

De dame tegenover me in de wacht- 
kamer van de huisarts draagt net als ik 
een mondkapje. Ik schat haar zo rond 
de 75. Verzorgd uiterlijk, keurig gekapt, 
lichtjes opgemaakt, modern gekleed en 
ze kijkt  met een vriendelijke blik in het 
rond. Nog meer zit ze verzonken in de 
krant die ze helemaal uitpluist. Zo vaak 
zit ik niet in deze wachtkamer. Dat is 
ook de reden dat ik niet op voorhand de 
assistente heb gebeld om te vragen of 
de afspraken uitlopen. Daar denk ik pas 
aan, als ik constateer dat de huisarts 
zich niet goed aan de planning houdt en 
hij al ruim een half uur ‘over tijd is’. Ik  
kijk wat in het rond. Geen tijdschriften 
(Corona), niet aan gedacht om een boek 
mee te brengen. 

Het schept een band in deze wacht- 
kamer: patiënten zijn er aan gewend, dat 
onze huisarts uitloopt met afspraken en 
het is handig om te weten wie er voor je 
is, zodat je in kunt schatten wanneer je 
aan de beurt bent. Ook deze dame deelt 
de mening dat onze huisarts er één van 
goud is, zorgvuldig handelt en alle aan-
dacht heeft voor zijn patiënten. Zo raken 
we in gesprek. Van de politieke situatie in 
Nederland, via Corona en mondkapjes,  
demonstraties en de Telegraaf wordt ons 
gesprek persoonlijker. Dat ze al ruim 20 

jaar weduwe is, zelf auto rijdt en in een 
koor in Bergeijk zingt. Als ze zegt dat ze 
88 jaar is, val ik bijna van mijn wacht-
kamerstoel! Pratende over onze geza-
menlijke hobby lezen, vliegt het tweede 
halfuur voorbij. ‘Nee,’ zegt ze kordaat, 
‘geen flut romannetjes voor mij, dat vind 
ik maar niks.’ Zij leest literatuur, echte  
literatuur. We grinniken allebei als ik 
vertel dat ik Thomas Rosenboom per-
soonlijk achterop de fiets had na een 
aflevering Sniederskring. En vooral ook 
hoe goed hij schrijft. We praten over haar 
kinderen, kleinkinderen en mijn kinderen. 
Over een nieuwe auto, die ze zichzelf  
ondanks haar leeftijd, tóch nog gunde. 
Het lidmaatschap van de boekenclub, 
dat haar de uitdaging biedt om bij te 
blijven op literatuurgebied. Het bezoekje 
dat ik elke maand breng aan Overlezen 
in Turnhout, de meest plezante manier 
om te genieten van literatuur. 

Het afscheid komt abrupt als de huisarts 
me binnenroept. Wat vervelend, dat is 
jammer! Ik wens haar succes met alles 
en complimenteer haar met de manier 
waarop ze in het leven staat. Bijzonder 
en indrukwekkend. Een fraaie ontmoe-
ting, en dat zo onverwacht. De huisarts 
heeft, als altijd, alle aandacht voor me 
en excuseert zich een paar keer voor 
het feit dat hij zo is uitgelopen met zijn 
spreekuur. Hij begrijpt vast niet waarom 
ik zeg dat het me totaal niet uitmaakt 
en met een big smile binnenloop in 
zijn spreekkamer. Wat een fantastisch  
patiëntenbestand heeft hij! 

column

Wachtkamer 

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

GoedeDoelenWeek
HAPERT/BLADEL - In de directe omgeving zijn de landelijke collectes al samen-
gevoegd en wordt in één week de collecte voor iedereen tegelijk gehouden, de 
GoedeDoelenWeek. In de gemeente Eersel en Oirschot loopt dit al een paar jaar 
en ook in Casteren is het in september opgestart. In de gemeente Reusel-De 
Mierden is men nu bezig met het opstarten en het zou mooi zijn als de hele ge-
meente Bladel ook op deze manier de krachten gaat bundelen.

Daarom willen we vragen of iedereen die een collecte organiseert zich wil aanmel-
den. Daarnaast is iedereen die ergens een steentje aan bij zou willen dragen ook 
van harte welkom. Dan zullen we begin november een informatieavond organiseren 
waarbij goed wordt uitgelegd hoe het allemaal in zijn gang gaat. Aanmelden kan op 
a.kort23@upcmail.nl of m.castelijns977@kpnmail.nl 

Wat is een GoedeDoelenWeek?
Een GoedeDoelenWeek (afgekort GDW) is 1 week in het jaar waarin alle goede doelen 
die ook in het landelijke collecterooster staan (dus geen plaatselijke enz.) en daarbij 
ook daadwerkelijk nu ook collecteren in die plaats, met zijn allen in samenwerking voor 
alle goede doelen tegelijk op pad gaan. Hierbij komen dan van allen de collectanten 
‘op een hoop’ en worden er kleine(re) wijkjes ingedeeld. Deze gaan dan met 2 tegelijk 
in hun toegewezen wijkje enveloppen rondbrengen en op een afgesproken dag weer 
ophalen in datzelfde wijkje. Hierin zit dan een A4 met daarop al de doelen die mee 
doen (meestal met logo en site om meer te weten te komen over dat doel) en daar 
kan men dan achter zetten welk bedrag men wil geven aan elk doel, of onderaan 1 
bedrag voor allen invullen. Het geld gaat dan in een bijgeleverde enveloppe (of er is 
een eenmalige machtiging) en deze wordt dan opgehaald. Daarna begint het tellen en 
verdelen onder de doelen. 

Groot voordeel is dat er op dit moment een groot collectantentekort is en daardoor 
niet overal gelopen kan worden, met de GDW wel. En natuurlijk hoeven de mensen 
aan de deur maar een keer de deur open te maken, in plaats van het aantal keren dat 
er een goed doel komt met de collectebus.

VESSEM - Op 29 september is gestart 
met het aanleggen van een vrijliggend 
fietspad tussen Maaskant en de be-
bouwde kom, parallel aan de Mr de la 
Courtstraat, in Vessem. Het bestaande 
fietspad werd doorgetrokken richting 
het dorp. Hierdoor zijn buiten de be-
bouwde kom de fietsers en het autover-
keer van elkaar gescheiden. We verbe-
teren hiermee de verkeersveiligheid.

Wethouder Kraaijeveld is blij dat fietsers nu 
op een veilige manier de bebouwde kom 
kunnen bereiken en dat de verkeerveilig-
heid bij de binnenkomst van het dorp op 
deze manier wordt verbeterd. “Het is een 
lang gekoesterde wens van de inwoners 
van Vessem, dus ik ben blij dat we dit heb-
ben kunnen realiseren”, aldus wethouder 
Kraaijeveld.

Fietspad tussen Maaskant 
en de bebouwde kom 
in Vessem

BERGEIJK - Wij zijn een zelfhulpgroep 
voor naasten van verslaafden. Het doel 
van deze zelfhulpgroep is het leren om-
gaan met een verslaafde in jouw naaste 
omgeving.

Wij creëren een veilige plek om je verhaal 
te delen met ervaringsdeskundigen in een 
omgeving waar niet geoordeeld of veroor-
deeld wordt. Een plek waar je tips en hand-
vatten krijgt en niet te vergeten wat je rol 
is of kan zijn in deze rollercoaster van ver-
driet, onmacht, boosheid, onbegrip, etc.

Elke laatste dinsdag van de maand, van-
af 19.30 uur, is er een bijeenkomst in het 
Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk.
Graag aanmelden via: moedigemoeders-
dekempen@hotmail.com of neem contact 
op met Sandra via 06-13400967.

Bijeenkomst 
Moedige 
Moeders

De firma Geld-
maat plaatste 
op dinsdag 19 
oktober een 
geldautomaat 
op het parkeer-
terrein voor de 

Plus in Eersel. Als alles volgens planning 
verloopt kun je de geldautomaat vanaf 
vrijdag 22 oktober gebruiken. 

De geldautomaten van de banken maken 
plaats voor de geldautomaten van Geld-

maat. Hierdoor moesten we op zoek naar 
een andere geschikte plek in Eersel. De 
oude geldautomaat voor de oude Rabo-
bank is eerder dit jaar al weggehaald.

Waarom Geldmaat?
We betalen steeds minder contant. Hier-
door neemt het gebruik van geldautoma-
ten af. Om contant geld toch voor ieder-
een beschikbaar te houden, werken ABN 
AMRO, ING, Rabobank en Geldmaat aan 
een efficiënter, bankonafhankelijk netwerk 
van geldautomaten.

Geldautomaat op 
parkeerterrein voor de Plus
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OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

COMPLEET NIEUWE 

STUDIO

Voordelig shoppen via de baas
Samenwerking ISK en TWM; personeelsshop voor ondernemers in de Kempen

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Bij Inkoop Samenwerking de 
Kempen (ISK) is een heel mooi project 
gelanceerd. Als één van de circa twintig 
projecten die voordeel biedt aan hun 
leden, is daar nu een aantrekkelijke 
samenwerking met TWM aan toege-
voegd. TWM is de tak van TOM Group 
uit Bladel die zich op de zakelijke markt 
richt. Leden van één van de onder-
nemersverenigingen van de Kempen 
kunnen nu een eigen personeelsshop 
openen waarmee hun werknemers met 
voordeel kunnen shoppen.

Voordeel

Nagenoeg alle ondernemers in de Kempen 
(gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, en 
Reusel-de Mierden) zijn lid van een onder-
nemersvereniging. Wim van Eijk is voor-
zitter van ISK: “We zijn samen goed voor 
circa 800 aangesloten bedrijven. Wat de 
kracht van zo’n collectief is, is dat de grote 
en de kleine bedrijven van elkaars kracht 
en expertise gebruik kunnen maken. Door 
netwerkbijeenkomsten te organiseren 
bijvoorbeeld maar ook door voordelige 
contracten af te sluiten middels ISK. 
Zo krijgen ondernemers onder andere 
korting op energie, afvalverwerking en 
kantoorartikelen. Met TWM is nu een heel 
mooie deal gemaakt: alle ondernemers 
– groot én klein – kunnen een eigen 
personeelswebshop openen en hun 
werknemers korting gunnen op ruim 
350.000 producten.”

Shoppen

Joost Bierens is accountmanager bij TWM 
en ook hij is blij met de samenwerking. 

“Wij hebben het concept, een personeels-
shop voor zowel kleine als grote onder-
nemingen, in samenwerking met ISK 
bedacht en het is mooi om te zien dat we 
het op zo’n korte termijn uit kunnen rollen. 
Elke webshop is afgestemd op de huis-
stijl van het bedrijf en heeft dus de ‘look 
and feel’ van de onderneming. Met één 
mailtje is de aanvraag al rond. Binnen een 
paar dagen kunnen we de webshop ope-
rationeel krijgen en kan er naar hartenlust 
geshopt worden. Werknemers krijgen van 
hun werkgever een unieke code waarmee 
ze in kunnen loggen en daarna zo vaak 
als ze willen shoppen in ons assortiment. 
Voorheen was zo’n besloten omgeving 
alleen interessant voor grotere bedrijven 
maar door de samenwerking met ISK, 
is het nu in de Kempen voor vrijwel alle 
bedrijven beschikbaar. Mits ze lid zijn van 
een ondernemersvereniging.” 

Wim vult aan: “Buiten het feit dat werk-
nemers kunnen winkelen aan de keuken-
tafel, is het voor werkgevers ook leuk om 
een cadeaubon te geven voor hun eigen 
webshop. Een leuk alternatief voor een 
kerstpakket of andere gelegenheid.”

Voorwaarden

Hetty van der Hamsvoort benadrukt dat 
de privacy gewaarborgd is. “Dat vonden 
we heel belangrijk. Een werkgever kan 
alleen zien welke werknemers een 
account hebben aangemaakt en heeft 
zicht op de laatste besteldatum. Veder zijn 
alle privacygevoelige gegevens niet zicht-
baar. Een werkgever krijgt dus ook nooit 
bericht over een bestelling of betaling. 
Een andere voorwaarde van ISK voor deze 
samenwerking was dat de kleine bedrijven 
ook aan konden sluiten. We zijn er voor al 
onze leden en willen niemand bevoorde-
len of benadelen. TWM heeft daar goed 
in meegedacht en we zijn dan ook bijzon-
der trots op deze samenwerking. Vooral 
natuurlijk omdat TOM Group een lokale 
ondernemer is.”

Aanmelden

De TOM Group heeft verschillende consu-
mentenshops. Het voordeel voor de werk-
nemers die in de personeelsshop kopen is 
een korting op reguliere consumentenprij-
zen. Je kunt kiezen voor thuisbezorgen of 
een afhaalpunt. Wim: “Aanmelden werkt 
heel eenvoudig: als ondernemer kun je een 

mail sturen naar joost.bierens@tom-bv.
com en dan wordt alles in gang gezet. 
Heel veel makkelijk gaat het niet worden. 
De personeelswebshop is er voor alle 
leden van OBGB, MKB Hapert, OE, POB 
en OVBRM. Inmiddels is het initiatief via 
nieuwsbrieven bekend gemaakt maar 
mocht jouw werkgever nog geen actie 
hebben ondernomen: wijs hem of haar 
gerust op de mogelijkheid.” 

De tijd van cadeautjes kopen komt eraan 
met de feestdagen die voor de deur staan. 
En dat gaat nu wel heel eenvoudig met 
een personeelswebshop van het bedrijf 
waar je werkt.

www.iskempen.nl

www.twm-bv.com

De tijd van  cadeautjes kopen komt eraan met de feestdagen die voor de deur staan. 
En dat gaat nu wel heel eenvoudig met een personeelswebshop van het bedrijf waar 
je werkt V.l.n.r.: Wim van Eijk, Hetty van der Hamsvoort, Joost Bierens.

Vele bedrijven hebben zich aangemeld. Voor E.S.P. is de webshop al ingericht.
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  WIST
     JE 
DAT...?

... je met de 
huidschilfers die je per 

jaar verliest een 
halve kilozak bloem zou 
kunnen vullen? De meeste 
huidschilfers spoelen weg 

onder de douche en een ander 
deel wordt opgegeten door 
stofmijten. Het verhaal dat 

stof in huis voor 70% 
uit huidschilfers bestaat 
is dus niet waar, dat is 
maar een klein deel.

VERMAAK

Pittig Vleespannetje
b

Dit is zo’n recept wat je door de week snel 
op tafel hebt staan. Ik gebruik niet vaak 
zakjes, maar als ik weinig tijd heb is dit wel 
een uitkomst. 

Roer er demi crème fraîche door en het 
is de helft minder vet. De hoeveelheid 
groenten is eigenlijk niet voldoende voor 
4 personen, soms is dat dan maar even zo. 
Minder is in ieder geval nog steeds beter als niets .

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

Pittig Vleespannetje
b

Pittig Vleespannetje
b

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

VESSEM - Jong Nederland Vessem or-
ganiseert samen met De Beijer asperges 
en pompoenen op zaterdag 6 november 
een spooktocht. JN heeft de samenwer-
king met De Beijer gezocht vanwege de 
locatie direct aan de bossen. 

Ze organiseren de spooktocht om een 
extra centje in de kas te hebben om zo 
leuke activiteiten voor hun leden te kunnen 
organiseren. Dit alles gaat gebeuren op de 
Buikheide 4 te Vessem. 

Het is een tocht door de bossen, dus let 
op juiste schoeisel, waar gegriezeld gaat 
worden. In de bossen zitten tal van acts die 
je de stuipen op lijf jaagt. Kinderen onder 
de 12 jaar dienen begeleid te worden door 
minimaal 1 persoon van 18+. Men kan zich 
opgeven via spooktochtvessem@outlook.
com. Na opgave van het aantal personen 
ontvangt u een bevestiging met daarin de 
starttijd van jullie groep. Na afl oop staat er 
een kopje soep voor jullie klaar. Dit alles 
voor startgeld van € 5,00 per persoon.

6 november spooktocht in Vessem

HOOGE MIERDE - Al 20 jaar organiseert 
LandschappenNL samen met de pro-
vinciale Landschapsbeheerorganisaties 
elke eerste zaterdag van november de 
Natuurwerkdag. Het grootste vrijwilli-
gersevenement in het groen! Op meer 
dan 500 locaties verspreid door het hele 
land zetten jong en oud zich in voor na-
tuur en landschap en dragen zo bij aan 
een groene leefomgeving.

Veel mensen hebben tijdens de corona-
crisis ontdekt dat het heerlijk toeven is in 
de bossen, op de hei of in de velden. Om 
ervoor te zorgen dat deze gebieden ge-
zond blijven, moet er veel werk verricht 

worden. Dat gebeurt door instanties, zoals 
gemeenten, Brabants Landschap, Staats-
bosbeheer en particuliere eigenaren. Maar 
ook duizenden vrijwilligers zetten zich in, 
waaronder vele leden van Natuur- en wei-
devogelvereniging Reusel-De Mierden.                                                                                 

Op zaterdag 6 november kun jij ook mee-
helpen. Je kunt je aanmelden bij één van de 
honderden locaties in het land. We zouden 
het fi jn vinden als vele mensen de weg we-
ten te vinden naar het prachtige natuurge-
bied bij het Zwartven in Hooge Mierde. Daar 
gaan we boompjes en struiken uittrekken, 
afknippen, uitsteken of zagen. Als we niets 
zouden doen, verandert dit mooie heidege-
bied met bijzondere planten- en diersoorten 
in de loop der jaren in een bos.                          

We werken die dag van 09.00 tot ongeveer 
15.00 uur en ‘s middags wordt een gratis 
lunch aangeboden. Voor werkhandschoe-
nen en gereedschap wordt gezorgd. Als je 
mee wilt doen, meld je dan aan via 

www.natuurwerkdag.nl

Natuurwerkdag 2021 bij het Zwartven

WESTELBEERS - Op donderdagavond 
28 oktober, om 20.15 uur, is er een 
muziek/cabaretvoorstelling ‘Niet Kiezen 
is óók Kiezen’ te zien in de Cultuurboer-
derij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers. 
Een voorstelling door Martin Spee voor 
twijfelaars en doorzetters over keuzes 
en de gevolgen.

Aan de hand van cabareteske verhalen en 
liederen onderzoekt Martin Spee de keu-
zes die hijzelf én zijn publiek hebben ge-
maakt. Zitten ze hier vrijwillig of bestaat 

de vrije wil niet? Mogen of moeten we 
kiezen? Hij legt bloot hoe irrationeel we 
zijn en hoe opvoeding en oordelen ons 
parten spelen.

Een voorstelling over koudwatervrees en 
niet zo hete soep. Over de overeenkomst 
tussen lef en leven. Over waarom het 
doorhakken van knopen ons sterk en on-
derscheidend maakt. Zeker als je worstelt 
met keuzes in je werk, loopbaan of onder-
neming, kun je deze voorstelling niet aan je 
voorbij laten gaan!

Muziek/cabaretvoorstelling ‘Niet Kiezen 
is óók Kiezen!’ in de Cultuurboederij
Donderdag 28 oktober

Zaterdagavond 23 oktober is 
het weer dansen in ‘t Drieske in 
Hulsel voor paren en singles. De 
entree is gratis. 

Een bekende DJ verzorgt de dans-
muziek. De aanvang is om 20.00 uur.

Dus voor gezelligheid en ambiance 
moet u op zaterdagavond 23 oktober 
bij ‘t Drieske zijn. 

Tot ziens!

 

       
 

Op 6 Mei 2017 

 Vanaf 20:30 uur  

met  

Lokale artiesten met o.a. 

Freek Maas, Anne van Gompel 

 

 

 

 

 

Bij `t Drieske huisacker 1, 5096BW Hulsel  

PERSONEEL GEVRAAGD

    • voor in de cafetaria 

    • voor in de bediening
     Vanaf 16 jaar   .

        Bel 013-509 1991

‘t Drieske • Huisacker 1 • 5096 BW  Hulsel

Dansen in Hulsel

Huisacker 1 - Hulsel
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Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Elke twee weken mogen op 
woensdagmiddag jongeren van 7-17 jaar 
naar het Pius X-College komen voor het 
programma ‘Coderdojo’. Hier leren ze 
programmeren van docent Marc Savels-
berg. Coderdojo is een wereldwijd pro-
gramma om de jeugd enthousiast te ma-
ken voor ICT. PC55 ging langs in lokaal 85 
en zag de microbits hun kunstjes doen.

Nieuw in Bladel
Even wat info vooraf. Marc: “Coderdojo 
begon in Ierland waar een student het pro-
gramma ontwikkelde. Dat was tien jaar 
geleden en nog altijd bestaat het en zetten 
jaarlijks veel kinderen de eerste stapjes in 
het programmeren. Inmiddels weten kinde-
ren wel dat de wereld draait om automa-
tisering en het is mooi dat ze de techniek 
erachter willen leren begrijpen. Bij het Pius 
X zijn we dit jaar begonnen met Coderdojo. 
Het past bij de Brainport regio waarin we 
wonen en aan de deelnemers te zien, is er 
belangstelling voor. Voor mij is het ook leuk 
om te doen. Ik werd gevraagd en had wel 
zin in deze uitdaging die voor mij eigenlijk 
net zo nieuw is als voor de deelnemers. Ik 
heb wel ervaring met programmeren hoor, 
ik begeleid ook het Probotix team.”

Trial and error
Via KempenKind informeerde Marc de 
basisscholen en toen was het afwachten. 
“We zijn elke twee weken met een klein 
clubje, groot genoeg om het door te laten 
gaan maar er is ruimte voor méér deelne-
mers. Het mooie van Coderdojo is dat het 
geen doorlopend programma is, kinderen 
kunnen op elk moment instappen en be-
ginnen. Eigenlijk is het een vorm van on-
derzoekend leren: trial and error. Lukt iets 
niet, opnieuw beginnen en weer proberen. 
Daar leren ze het meest van. Zo verzorg ik 
deze workshops ook: samen met de deel-
nemers op zoek naar de antwoorden. Het 
is mooi om te zien dat ze elkaar om hulp 
vragen en vooruit helpen.”

Ongeduldig
Bij de derde bijeenkomst gaan Kasper, Cas, 
Stijn, Teun en Raf – sommige in gezelschap 
van hun moeder – meteen aan de slag. Ze 
lenen een laptop van school, loggen in, 
pakken de microbit erbij en beginnen met 
programmeren. Cas is al wat verder; hij 
heeft een ‘bouwpakket’ van een karretje en 
moet het nodige solderen en monteren. “Ik 
weet al hoe de microbit werkt, die kan ik 
straks in dit wagentje stoppen en program-
meren dat die gaat rijden. Het is een beetje 
priegelwerk maar het komt wel goed.” 

Ook Stijn is enthousiast van start gegaan. 
Hij raakt gefrustreerd omdat het niet me-
teen lukt. “Misschien wil je te snel”, oppert 
Marc. “Ga stap voor stap na wat je moet 
doen. Welke kant moet jouw karretje straks 
op?” “Dat maakt niet uit”, roept Stijn maar 
dat is niet zo. “Bij programmeren moet je 
over elke stap nadenken, iets overslaan 
is er niet bij”, legt Marc geduldig uit. Dat 
snapt Stijn, hij haalt een keer diep adem en 
begint opnieuw. Iets minder gehaast.

Steen-papier-schaar
Kasper werkt rustig en geconcentreerd. 
Hij laat zijn microbit ‘steen-papier-schaar’ 
uitvoeren. Trots vertelt hij: “Kijk, als ik op 
knopje A druk, dan komt er een schaar in 
het beeldschermpje van de microbit. Als 
ik B indruk gebeurt er iets anders maar ik 
zeg niet wat. Zullen we een potje spelen?” 
De correspondent verliest natuurlijk. Voor 
Kasper is het de eerste keer, zijn moeder 
zit naast hem en is vooral mee om foto’s te 

maken. “Hij wil er straks thuis mee verder 
en aangezien ik niets snap van program-
meren, leek het me handig van elke stap 
een foto te maken. Dan kunnen we die 
terugkijken en gebruiken als handleiding.”

Ontdekken
Kinderen leren het meest uit nieuwsgie-
righeid, weet Marc. “Door ze steeds iets 
nieuws aan te bieden, gaan ze dingen ont-
dekken en dat is mooi om te zien. Weet je 
trouwens wat een bijkomend voordeel is 
voor deze deelnemers? Ze zijn al een paar 
keer op het Pius X geweest voordat ze 
straks de overstap van het basisonderwijs 
maken. Natuurlijk niet zeker dat ze allemaal 
naar deze school komen maar degenen die 
dat wel doen, kennen al een beetje de weg. 
Pius X-College werkt er hard aan om sterk 
in de samenleving te staan en door projec-

ten als Coderdojo komt dat goed tot zijn 
recht.”

Meer info
Wie zin heeft om mee te gaan doen aan Co-
derdojo, kan zich aanmelden via www.co-
derdojo-bladel.nl. De eerstvolgende bijeen-
komst is op woensdagmiddag 3 november 
van 14.30 tot 16.30 uur. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Het is handig als 
deelnemers een eigen laptop meenemen 
van thuis maar eentje lenen op school kan 
altijd. In deze eerste periode wordt het hele 
programma vrij gelaten, experimenteren is 
het doel. “We kunnen later misschien eens 
kijken of we er een presentatie van kunnen 
maken maar daar zijn we nu nog niet mee 
bezig. Laat ze maar lekker spelen met de 
microbit, kleine stapjes zetten om het pro-
grammeren te leren kennen”, aldus Marc.

Leren programmeren in de Coderdojo
Workshops informatica voor 7-17 jarigen op het Pius X-College

Kinderen leren het meest uit nieuwsgierigheid, weet Marc. “Door ze steeds iets nieuws 
aan te bieden, gaan ze dingen ontdekken en dat is mooi om te zien. Weet je trouwens 
wat een bijkomend voordeel is voor deze deelnemers? Ze zijn al een paar keer op het 
Pius X geweest voordat ze straks de overstap van het basisonderwijs maken.”
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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

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

IN DE KEMPEN

HAPERT - Op zaterdag 30 en zondag 
31 oktober is het eindelijk weer zover: 
Indoor Marathon Hapert gaat door! 
Vorig jaar hebben we helaas over moe-
ten slaan vanwege corona, maar dit jaar 
zijn we weer terug.

Helaas zijn we verplicht om alleen de men-
sen toe te laten met een geldige QR-code. 
Er wordt dus een coronacheck gedaan 
voordat u het terrein mag betreden. Maar 
het belangrijkste, we zijn terug!

Deze spectaculaire en meteen de eerste 
indoor marathon (van het seizoen) wordt 
dit jaar gehouden op zaterdag 30 en zon-
dag 31 oktober in Manege De Lemelvelden 
in Hapert. Het parcours wordt zoals altijd 
ontworpen door Johan Jacobs, een inter-
nationale parcoursbouwer met veel erva-
ring op EK- en WK-wedstijden. Dit belooft 
veel spektakel!

Een indoor marathon bestaat uit een par-
cours, opgebouwd uit genummerde poorten 

van kegels en doorgangen in marathonhin-
dernissen (= gecombineerde vaardigheid) 
met op strategische plaatsen ballen. Het 
parcours wordt door elke deelnemer twee-
maal verreden. Het gaat hierbij om de snel-
ste tijd, eventueel vermeerderd met een 
straftijd voor gemaakt fouten. De totaaltijd 
van beide manches levert het eindresultaat 
en de uiteindelijke winnaar op.

We starten op zaterdagmiddag rond de 
klok van 14.00 uur met de ruiters ‘onder 
de man’, die hetzelfde parcours rijden op 
snelheid. Gegarandeerd spektakel! Rond  
18.00 uur starten we met de aanspannin-
gen. We vervolgen met de aanspanningen 
op zondag rond 09.00 uur. De zondag zal 
de hele dag gevuld zijn met spektakel door 
de vele aanspanningen die zullen gaan 
starten. Ook hebben we een speciale ru-
briek voor de allerjongste onder ons in de 
middag. Voor verdere informatie en starttij-
den kunt u kijken op:

www.indoorhapert.nl

Indoor Marathon Hapert
EINDHOVEN - Op zondag 24 oktober 
wordt in Sporthal Genderbeemd, Ster-
kenburg 616, voor het eerst een Model-
autobeurs georganiseerd. Verzamelaars 
van schaalmodellen kunnen voor de uit-
breiding van hun eigen collectie terecht 
bij standhouders, waaronder uit Duits-
land en België die een zeer divers aan-
bod zullen meebrengen. 

Zo worden er onder meer modellen van 
auto’s, trucks, kranen, landbouwvoertui-
gen en tractoren aangeboden. Ook zijn er 
materialen voor modelbouw te koop en zal 
de actieve Modelbouw Club Brabant zich 
met een eigen stand gaan presenteren. 

De zaal is van 10.00 tot 15.00 uur open en 
de entree bedraagt € 5,00.

Modelautobeurs in Eindhoven

Bedankt
Hallo Hoogeloon, Netersel, Casteren en Vessem,

Wij kunnen jullie vol trots laten weten dat we de ouderverklaringen binnen hebben die 
nodig zijn.  We zijn er ruimschoots overheen gegaan. Weer een stap gezet richting de 
oprichting van Kindcentrum de Beuk in Oostelbeers. 

We zijn super trots dat we deze mijlpaal gehaald hebben, mede ook dankzij jullie.
Bedankt voor het vertrouwen!

Dank namens de Oostelbeerse kinderen en actiegroep onderwijs Oostelbeers.

HAPERT - Op dins-
dag 26 oktober houdt 
de Vrije Hapertse 
Partij in Den Tref haar 
maandelijks achter-
banoverleg. 

Naast de agenda van de eerstvolgende 
raadsvergadering staan ook andere 
actuele onderwerpen op het programma. 
Tevens is er de gelegenheid om aan de 
aanwezige VHP-raads- en commissie 
leden te bevragen over genomen raads-
besluiten of VHP standpunten. Ook aan 
vragen, opmerkingen of ideeën van alge-
mene aard zal desgewenst ruimschoots 
aandacht worden besteed. Geïnteresseer-
den zijn van harte welkom. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

Uitnodiging
  WIST
     JE 
DAT...?

... dolfi jnen 
namen hebben? 

Niet door mensen maar 
door henzelf bedachte 
namen. Wetenschappers 
ontdekten dat dolfi jnen 
een persoonlijk geluid 

hebben waaraan ze elkaar 
herkennen. Als dat 
speciale geluid werd 

afgespeeld, reageerden de 
dolfi jnen op hun ‘naam’.
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Sniederslaan 15A   •   Bladel

T. 0497 - 383 927
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Nu verkrijgbaar

VERMAAK

HAPERT - Dit jaar 
viert TWC Hapert 
haar 40-jarig jubi-
leum. Daarvoor zijn 
voor de leden allerlei 

activiteiten georganiseerd.

Op woensdag 17 november, om 20.00 uur, 
organiseert TWC Hapert voor iedereen die 
belangstelling heeft een Wielercafé. Dit 
Wielercafé, dat voor de eerste keer georga-
niseerd wordt, zullen prominente wielren-
ners en ex-wielrenners acte de présence 
geven. Op dit moment worden van, zowel 
dames als heren die aan het Wielercafé 
deelnemen, de afspraken vastgelegd. Van-
daar dat op dit moment nog niet bekend-
gemaakt wordt wie de deelnemers zijn. 
Zeker is dat het een avond wordt met zeer 

prominente en bekende (ex)-wielrenners en 
ploegleiders.

De avond wordt door de in de wielerwereld 
zeer bekende Rien van Horik aan elkaar 
gepraat. Rien zal als tafelheer de gasten 
interviewen en vragen uit de zaal bij de ge-
nodigden neerleggen. 

De zaal wordt aangekleed door het muse-
um van de bekende Belgische verzamelaar 
Silver Jespers. Silver verzamelt al jarenlang 
wielrenattributen, van kleding tot fietsen en 
onderdelen uit vervlogen jaren.

Houd woensdag 17 november vrij in je 
agenda, zodat je aanwezig kunt zijn bij dit 
Wielercafé in ’t Huukske in Hapert, met 
zeer bijzondere gasten uit de wielerwereld!

Wielercafé TWC Hapert

Rien van Horik interviewt Tom Dumoulin

EERSEL - Een maand voor het optreden 
van Jan Brokken (woensdag 17 novem-
ber, 20.00 uur) zijn er al meer dan 150 
kaarten verkocht. Bij het KW-café is nog 
slechts een 15-tal Duo-abonnementen 
beschikbaar met 35% korting. Het is 
duidelijk, de liefhebbers van cultuur, mu-
ziek en literatuur in Eersel, de Kempen 
en omstreken willen eruit en erbij zijn. 

Het wordt een boeiende avond met veel 
Indonesië, Antillen, Rhoon, cultuur, muziek 
en geschiedenis. Hieronder nog wat laat-
ste praktische informatie zodat u weet wat 
u kunt verwachten en dat we met De Mu-
zenval zorgen voor een avondje ‘gerust ge-
nieten’ met een corona-veilige toegang en 
omgeving. De avond is een KW-samsam 
en wordt georganiseerd door Bibliotheek 
De Kempen, KW-café, Volksuniversiteit De 
Kempen, in samenwerking met Bruna Eer-
sel en De Muzenval. 

Marcella van der Kruk interviewt 
Jan Brokken
Aanleiding voor deze avond is Brokken’s 
recente boek: ‘De Tuinen van Buitenzorg’. 
Over zijn moeder Olga die als 23-jarige in 
1935 naar Nederlands-Indië verhuisde en 
in 1947, als moeder, uit een Jappenkamp 
terugkeert naar een verwoest Nederland. 
Olga’s verhaal is verweven met verha-
len over muziek, literatuur, cultuur en de 
geschiedenis Indonesië-Nederland. Jan 
Brokken zal worden geïnterviewd door 
Marcella van der Kruk, een gesprek over 
de plekken waar Brokken woonde, de boe-
ken die hij daar schreef, hoe hij werkt en de 
betekenis van muziek in zijn leven. Er zullen 
korte muziek- en beeldfragmenten worden 

gebruikt om e.e.a. te illustreren, zoals com-
ponist Godowsky (Tuinen/Java), Satie (Ste-
devaart/Parijs), Wim Statius Muller (Chop-
in/Antillen/Curaçao) en toppianist/vriend 
Youri Egorov (Amsterdam, jaren ‘70-’80). 
Tussentijds is er alle ruimte voor vragen 
vanuit de zaal. Na afloop (rond 21.45 uur) is 
er wederom alle ruimte en tijd voor contact 
met de schrijver en het kopen en signeren 
van zijn boeken.  

Meer over de gasten
Jan Brokken (1949) is schrijver van een 
groot aantal (meer dan 30) veelgelezen ro-
mans, reisverhalen en literaire non-fictie. 
Brokken groeide op in Rhoon (bij Rotter-
dam), studeerde journalistiek in Utrecht 
en Bordeaux, ging reizen en verhuizen: 
Frankrijk, Amsterdam, West-Afrika en de 
Caraïben. Januari 2020 verscheen zijn 
boek ‘Stedevaart’: 22 steden aan de hand 
van 22 markante kunstenaars, schrijvers, 
componisten, architecten, geleerden of 
een boekbinder. September 2020 ver-
scheen ‘Het eiland van Jean Rhys’ over 
zijn fascinatie voor het Caribische eiland 
Dominica, de schrijfster Jean Rhys en haar 
roman/meesterwerk ‘De wijde Sargasso-
zee’. Met zijn boeken ‘Baltische Zielen’  en 
‘De Rechtvaardigen’ vertelt Brokken in-
drukwekkend over Litouwen en de andere 
Baltische staten. Zijn meest recente werk 
(februari 2021)  is ‘De Tuinen van Buiten-
zorg’ met beschouwingen over muziek,  
literatuur, religies en ‘missie’ maar ook over 
taalgeleerden en de moeder van Hella S. 
Haasse, die de bekendste concertpianist 
van Indië was!

Marcella van der Kruk is sinds 1 juli 2021 
uitgever non-fictie bij Atlas Contact Mar-
cella studeerde Culturele Antropologie, 
Nederlandse Taal & Cultuur en Moderne 
Nederlandse Letterkunde aan de Universi-
teit van Amsterdam. Ze werkte eerder bij 
De Bezige Bij en is sinds 2015 redacteur 
non-fictie bij Atlas Contact. Marcella is ook 
redacteur bij de laatste boeken van Jan 
Brokken.

Schrijver Jan Brokken te gast 
in De Muzenval

Jan Brokken
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Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

BLADEL - Tijdens 
het Nederlands 
Kampioenschap 
3D van de Neder-
landse Handboog 
Bond in Lierop, is 
de 12-jarige Dylano  
Leijser bij de aspi-
ranten Nederlands 
kampioen gewor-
den.

Dylano is ruim een jaar lid van handboog-
vereniging ONA Bladel en heeft zich hele-
maal toegelegd op het schieten met een 
barebow boog op 3D dieren van kunststof. 
Deze op ware grootte kunststof dieren wor-
den in een bos op willekeurige afstanden 
geplaatst. De schutter moet zelf inschatten 
op welke afstand het dier staat en probeert 
dan het dier in de kill te raken. Dit levert 
namelijk de meeste punten op. Maar als je 
het dier raakt krijg je ook punten. Hiervoor 
krijg je maximaal 3 pijlen. Dylano schiet 
met een barebow boog, wat wil zeggen dat 
er helemaal geen hulpmiddelen opzitten. 
Het is dus echt een pijl en boog waarmee 
hij schiet. Hij schiet met houten pijlen en 
een houten boog.

Dylano Leijser
Hoi, ik ben Dylano Leijser, 12 jaar oud en 
ben 3 jaar geleden begonnen met 3D hand-
boog schieten. Mijn opa Jhon en oma Mieke  
doen al langer aan handboogschieten. 
Ze gaan regelmatig in het weekend een 
3D wedstrijd schieten en ik ben een keer 
meegaan kijken. Ik vond het zo leuk om de 
hele dag in de bossen te zijn met een klein 
groepje mensen en ook nog pijlen te kun-

nen schieten. Je loopt een parcours af met 
pijl en boog, van doel naar doel, welke zijn 
verstopt in de bossen. Het is net alsof je op 
jacht bent.  Maar dan komt de uitdaging, je 
moet dan door takken en tussen de bomen 
schieten om het dier te raken. Er staan be-
ren, wilde zwijnen, cobra’s maar ook kleine 
dieren als konijntjes, eendjes en ratjes. Het 
is steeds weer een uitdaging om het dier te 
raken. Sinds 1,5 jaar ben ik op les gegaan 
om beter te worden. Daar krijg ik tips over 
de pijl en boog maar ook over het schatten 
van de afstanden. Ben natuurlijk heel trots 
dat ik nu Nederlands kampioen ben en wil 
nog heel graag beter worden om misschien 
wel een ooit wereldkampioen te worden.

Wil je net als Dylano gaan handboog-
schieten, neem dat even contact op met  
handboogvereniging ONA Bladel via info@
onabladel.nl of bel naar 06-20549054.

Dylano Leijser, jeugdlid ONA Bladel, 
Nederlands kampioen 3D schieten

EERSEL - Vorig jaar kon de jaarlijkse 
expositie van de fotoclub Zzzoom niet 
doorgaan vanwege de coronacrisis. Dit 
jaar lukt dat gelukkig wel. De expositie 
vindt plaats op 29, 30 en 31 oktober in 
De Muzenval in Eersel.

De club laat de toeschouwers genieten van 
de verrassende en creatieve foto’s die de le-
den de afgelopen 2 jaar hebben gemaakt: 
landschappen, portretten, stadsgezichten 
enz. Het aanbod is ook dit jaar zeer gevari-
eerd. Verder is er continu een beamershow 
waar nog meer werk van de fotoclub wordt 
vertoond. De opening van de expositie vindt 
plaats op vrijdagavond 29 oktober door 
wethouder Eric Beex. Voorafgaande aan 
deze opening houdt de bekende natuurfo-
tograaf Marijn Heuts een presentatie met als 
onderwerp: ‘inspiratie voor het wintersei-
zoen, ook als het geen mooie witte dagen 
zijn’. De originele en creatieve insteek van 
de fotograaf staat ongetwijfeld garant voor 
een boeiende en leerzame lezing. De lezing 
start om 19.00 uur. Openingstijden van de 
expositie: vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur en 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Expositie fotoclub Zzzoom

BLADEL - Vorig jaar kon deze lezing niet 
doorgaan i.v.m. corona. Het waren toen 
2 dagdelen, nu hebben we gekozen voor 
1 dagdeel.
 
Mevrouw Jacqueline van de Nieuwenhoven  
zal over het thema spreken en met de 
deelnemers van gedachte wisselen. Het 
hoofdthema ‘Zinvol leven’ houdt zich bezig 
met de levensvragen die ieder mens zich 
wel eens stelt. Welke betekenis heeft mijn 
leven, voor mezelf en voor de ander? Wat 
streef ik na? Heb ik een eigen levenskom-
pas of doe ik maar wat anderen van me 
verlangen? Stof om over na te denken dus!
 
- Werk en vrije tijd. 
-  R elaties: sociaal, zakelijk, familie, 
  ouderschap, intimiteit, gemeenschap.  
-  Gezondheid: lichamelijk, verstandelijk, 

emotioneel, beperkingen, empathie, ego.
-  Persoonlijke groei in de diverse fases van 

je leven.
-  Je kunt niet alles willen, worden en heb-

ben, idealen en realiteit.
-  Prioriteiten stellen, volg je echt je eigen 

principes of voldoe je aan de verwachtin-
gen van je omgeving!

 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 
11 november, van 14.00 tot 16.30 uur, in 
de Schouw. Er kunnen max. 12 personen 
deelnemen. Wilt u graag meedoen, dat 
kan, er zijn nog enkele plaatsen vrij. De 
entree is gratis. Aanmelden kan bij Toos 
Kneefel, tel. 0497-384470/06-40941723 of 
via c.kneefel5@chello.nl

Lezing ‘Zinvol leven’
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

21%
KORTING

op bijna alles!
Bij besteding

vanaf 15.-

GROOTS
INSLAAN!

Woensdag 27 t/m zaterdag 30 oktober 2021

Vraag ons naar de voorwaarden.
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Drogisterij & Parfumerie Antonius 
Markt 23 - Hapert - T. 0497-382606

Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 78 - Reusel  - T. 0497-643035

M.i.v. 1 november verhuizen wij naar 
Markt 28, Reusel

MUZIKAAL

NETERSEL - Eindelijk mocht het weer! 
Na een heel lange corona-stop, waarbij 
het grootste deel van de tijd zelfs niet 
meer samen gerepeteerd mocht wor-
den, trad Puur Poporkest uit Netersel op 
zaterdagavond 16 oktober weer op. Het 
orkest was op uitnodiging van de drum-
fanfare St. Cecilia uit Schijndel te gast in 
het CC ’t Spectrum in die plaats. 

De uitnodiging was tot stand gekomen 
via Antoine van Rooij, de dirigent van de 
drumfanfare. Antoine is een oude bekende 
van Puur Poporkest omdat hij maar liefst 
19 jaar lang de vaste dirigent was van Puur 

Poporkest toen het nog Drumfanfare St. 
Brigida was. 

De spiksplinternieuwe zaal zat al lekker vol 
toen de grote drumfanfare St. Cecilia de 
aftrap gaf van een geweldig optreden. St 
Cecilia bracht een aantal mooie marsen ten 
gehore en daarnaast een heel knappe en 
swingende Queen-medley.

Na het optreden van drumfanfare St. Ceci-
lia werd de pauze door de muzikanten van 
Puur Poporkest gebruikt voor het ombou-
wen van het podium, het inspelen van de 
instrumenten en het testen van het geluid. 
Na de pauze was het dan eindelijk zo ver 
en mocht Puur Poporkest optreden onder 
leiding van dirigent Rolf Rombouts. Maar 
liefst 9 swingende nummers werden er ten 
gehore gebracht waarmee uiteindelijk de 
hele zaal verleid werd om mee te doen. Fo-
to’s en filmopnames van het optreden zijn 
te bekijken op www.puurpoporkest.nl

Puur Poporkest heeft met dit optreden een 
heel goed visitekaartje achtergelaten. La-
ten we met zijn allen hopen dat corona niet 
opnieuw roet in het eten gooit en dat we de 
drumfanfare St. Cecilia snel een keer voor 
een tegenbezoek kunnen uitnodigen.

Maar eerst organiseert Puur Poporkest, sa-
men met het Koor Tolad uit Hoogeloon, een 
heel mooi Kerstconcert. Het concert wordt 
gehouden in de kerk van Netersel op zon-
dag 19 december, om 14.00 uur. De details 
over dit optreden worden bekendgemaakt 
op de website van Puur Poporkest: www.
puurpoporkest.nl. Natuurlijk houden wij u 
ook op de hoogte via de PC55 en via de 
Van Aalsten Tot Goor in Netersel. Wij ont-
vangen u graag op 19 december. Tot dan!

Geslaagde optreden van 
Puur Poporkest Netersel
Op uitnodiging van drumfanfare St. Cecilia uit Schijndel

Garagesale 
Groot Terkooijen 11

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

U kunt bij ons terecht voor speelgoed, 
kleding etc. Hier vindt u nieuwe en ge-
bruikte spullen. De koffie staat klaar! 

Heeft u nog spulletjes (speelgoed, kle-
ding, kerstspullen) voor ons, dan kunt 
u contact opnemen met 06-10102638 
of mailen naar

aeddekempen@gmail.com

LAGE MIERDE - Zondagochtend 17 ok-
tober was de eerste repetitie van Primo 
Passo in De Ster in Lage Mierde. Primo 
Passo is een project om mensen zonder 
muzikale ervaring te leren spelen en zo 
samen muziek maken. 

Muziekverenigingen Omnia Lage Mierde, 
De Vriendschap Middelbeers en Sint Ceci-
lia Vessem hebben hiervoor de handen in-
een geslagen. Met 32 deelnemers meteen 
al een groot succes. Allemaal gaan ze de 
uitdaging aan om een blaas- of slagwerkin-
strument te leren bespelen. De meeste 
nieuwe muzikanten hebben geen muzikale 

ervaring. Dat bleek echter geen enkele be-
lemmering. Binnen de kortste keren kwam 
er geluid uit de instrumenten. 

Onder de inspirerende leiding van Guus 
Pieksma en met de hulp van ervaren  
muzikanten van de verenigingen speel-
den ze in een mum van tijd hun eerste vijf  
noten. 

Enthousiast, trots en al uitkijkend naar de 
tweede repetitie waarin Vera Hofman het 
stokje overneemt van Guus, gingen de 
muzikanten mét instrument en orkestmap, 
naar huis.

Eerste repetitie 
Primo Passo groot succes
Samen muziek maken zonder muzikale ervaring
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HAPERT - HeBlad uit Bladel, fabrikant 
en leverancier van betonnen outdoor 
meubilair, gaat zich vestigen op het 
Kempisch Bedrijvenpark in Hapert. De 
koopovereenkomst is getekend. 

HeBlad produceert onder andere tafelten-
nistafels, voetbaltafels, picknicksets en 
andere spel- en speeltafels van beton. De 
tafels worden geleverd voor de inrichting 
van schoolpleinen en gemeentelijke speel-
tuinen, hoofdzakelijk in Europa. HeBlad 
ontwikkelde hiervoor een eigen proces. 
De nieuwe betonfabriek op het KBP wordt 
naar verwachting in 2022 in gebruik geno-
men. 

Op de nieuwe locatie is ruimte voor een 
effi  ciënter productieproces en voor groei. 
Het pand is ontworpen door geWOON 
architecten uit Bladel en wordt gebouwd 
door Aannemersbedrijf P. van Hulst uit 
Duizel. 

Kempisch Bedrijvenpark
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 ca 90% van het be-
drijvenpark verkocht. Meer informatie: 

www.kempischbedrijvenpark.com

HeBlad verhuist naar 
Kempisch Bedrijvenpark

Impressie nieuwbouw

LOKAAL

BLADEL - DELTA Fiber Netwerk start 
een glasvezelcampagne in de gemeente 
Bladel. Momenteel worden er gesprek-
ken gevoerd met de gemeente over de 
samenwerking voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk. Als de samenwer-
kingsovereenkomst wordt getekend en 
vervolgens voldoende inwoners vóór 22 
december 2021 een abonnement afslui-
ten bij één van de telecomaanbieders, 
komt er glasvezel. 

Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuis-
werken, studenten online les krijgen en we 
steeds vaker met elkaar videobellen, er-
varen we hoe belangrijk een stabiele en 
snelle internetverbinding is. Het houdt ons 
verbonden met elkaar. 

Glasvezelcampagne 
Inwoners van de gemeente die in aan-
merking komen voor een glasvezelaan-
sluiting worden persoonlijk geïnformeerd 
door middel van een brief. Op de website 
gavoorglasvezel.nl kan men een postcode-
check doen om te zien of het adres in aan-
merking komt voor het aanbod. Melden 
inwoners zich vóór 22 december 2021 

aan, dan is de glasvezelaansluiting gratis. 
Het enige dat men betaalt zijn de abonne-
mentskosten voor internet, tv en/of bellen 
bij de telecomaanbieder. 

Glasvezel Informatiepunt 
Het Glasvezel Informatiepunt bevindt 
zich aan de Sniederslaan 13A in Bla-
del. Hier kunnen inwoners terecht met 
vragen over glasvezel of hulp krijgen bij 
het afsluiten van een abonnement. Het 
Glasvezel Informatiepunt is geopend op 
woensdag tot en met vrijdag van 11.00 
tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Afgelopen woensdag 20 
oktober werd het Glasvezel Informatie-
punt offi  cieel geopend. 

Over DELTA Fiber Netwerk 
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van 
DELTA Fiber Nederland, het moederbedrijf 
van de telecomaanbieders DELTA en Cai-
way. DELTA Fiber Nederland is eigendom 
van de Zweedse investeerder EQT. Inmid-
dels de grootste glasvezelprovider van 
Noord-Europa. DELTA Fiber Netwerk legt 
voortdurend nieuwe glasvezelnetwerken 
aan, voornamelijk in randstedelijke gebie-
den en plattelandsregio’s. Inmiddels heb-
ben al ruim 900.000 huishoudens en bedrij-
ven toegang tot het landelijke netwerk van 
DELTA Fiber. 

Kijk voor meer informatie over de glasvezel-
campagne in Bladel op 

gavoorglasvezel.nl

Glasvezel in gemeente Bladel 
is dichterbij dan ooit!
Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet
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“Opa?” Jessie loopt de boekhandel in en 
ziet dat deze leeg is en stil... Heel stil. 
Jessie krijgt een geheimzinnige bood-
schap van opa. Hij is kwijt... Help Jessie 
om opa te vinden. Puzzel alle stukjes 
bij elkaar en los het raadsel van opa op 
in deze spannende escape game! Een 
zoektocht naar opa, maar ook een zoek-
tocht naar wat je zélf wil. 

Bibliotheek de Kempen bied in de vakantie 
een leuke Online Escaperoom. Je haalt alle 
spulletjes op in de bibliotheek en kan dan 
thuis lekker met een groepje aan de slag. 
Je speelt het in een kleine groep (3 tot 8 
kinderen). 

Je tijd wordt bijgehouden, dus je kan ook 
met meerder groepjes tegen elkaar strij-
den. Het spel is voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Per groepje heb je een envelop nodig 
en de kosten hiervoor zijn € 5,00. Met deze 
envelop heb je alle materialen en links om 
het spel thuis te spelen. 

Bestel de envelop en haal deze op in 
de lokale bibliotheek via de agenda 
van bibliotheek de Kempen:   

www.bibliotheekdekempen.nl

Het kan u niet ontgaan zijn, de 
kranten staan er vol van: de energieprij-
zen gaan door het dak. Veel gezinnen 
wachten met angst en beven af wat dat 
voor hun energiefactuur betekent.

Wat is er toch gebeurd?
Vorig jaar was er gas genoeg en nu is er 
schaarste, hoe kan dat nou? Dat komt 
door een ongelukkige samenloop van om-
standigheden. De verwachting is overigens 
wel, dat dit een tijdelijke zaak is, want in 
principe is er op de wereld nog volop aard-
gas beschikbaar.

Hoe zit het nu met de prijzen?
Momenteel (6 oktober) zijn de variabele 
prijzen de laagste. Voor gas moet u aan 
€0,80 - €0,90 denken, voor elektriciteit (en-
keltarief) aan €0,24 - €0,26. Het duurst zijn 
nieuwe 1-jaar-vast-contracten, daar begint 
gas pas vanaf €1,15 en elektriciteit vanaf 
€0,29. Nieuwe meerjaarscontracten zitten 
daar tussenin.

Wat nu te doen met uw energiecontract?
Neem geen overhaaste beslissingen. Heeft 
u nog een vast contract, wacht dan af tot 
de laatste maand. Sluit niet te snel een 

nieuw contract af, want als uw oude 
contract verloopt, valt u automatisch in het 
(nu nog, waarschijnlijk tot 1 januari, meest 
gunstige) variabele tarief. Wilt u per se de 
zekerheid van een vast tarief, sluit dan in 
de laatste maand een nieuw contract af. 
Houd de prijsontwikkelingen (inclusief vas-
te kosten en welkomstbonussen) goed in 
de gaten op een onafhankelijke vergelij-
kingssite, bijv. www.consumentenbond.nl/
energie-vergelijken.

Is uw voorschotbedrag te hoog? Bedenk 
dat een energieleverancier geen spaarbank 
is en failliet kan gaan. U bent dan het teveel 
betaalde kwijt!

Andere maatregelen
Is uw huis al optimaal geïsoleerd? Zijn alle 
stroomslurpers vervangen? Als u deze vra-
gen niet met “ja” kunt beantwoorden zijn er 
nog mogelijkheden om uw verbruik terug 
te dringen. En dat scheelt pas echt, jaar na 
jaar. De EnergieGidsen van KempenEner-
gie helpen u graag verder! Loop op zater-
dagmorgen gerust eens binnen bij één van 
onze EnergieLoketten of stel uw vraag via 
mail, energieloket@kempenenergie.nl 

www.kempenenergie.nl

Help, de gasprijs ontploft!
Advies over 

energieverbruik

Het kan u niet ontgaan zijn, de contract verloopt, valt u automatisch in het 

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!
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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 escaperoom voor thuis

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

Dit jaar vieren we de Mantelzorgdag op 
dinsdag 9 november van 10.00 tot 16.00 
uur (inloop 09.30 uur) in De Ster, De Hou-
tert 6 in Lage Mierde. 

Je kunt je nog tot 30 oktober aanmelden via 
e-mail k.soontiens@reuseldemierden.nl. 
Samen maken we er een gezellige dag van.

Meld je aan voor de 
Mantelzorgdag

Bewegen voor Ouderen
HULSEL - KBO Hulsel is op zoek naar 
KBO-leden die onze activiteit ‘Bewegen 
voor Ouderen’ willen komen versterken. 

Wij zijn een groep KBO-leden die op 
donderdag van 10.45  tot 12.15 uur onder begeleiding van een deskundige docent op 
een ontspannen manier bezig zijn met bewegen.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjef van Herk, telefoonnummer 
06-22420743 of aanmelden op via e-mail kboinhulsel@gmail.com 
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Een duim omhoog voor de vrijwilligers van Voedsel-
bank Bladel, omdat ze voor velen een mooi dagje 
Efteling hebben bezorgd. 

A.L.

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

Een dikke duim omhoog voor de organisatie en 
vrijwilligers van de Kwaremont MTB-tocht in Bladel.

Een deelnemer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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.

Dansen voor 
50-plussers

Na de succesvolle opening van 
het zaterdag-dansen is het weer 
dansen in D’n Aachterûm in 
Reusel op zaterdag 30 oktober. 

We gaan er van uit en verwachten 
van u dat u allen gevaccineerd 
bent. Dan hoeft dat in ieder geval 
geen belemmering te zijn.

De DJ is Peter Bruininx. U bent 
allen weer van harte welkom vanaf 
19.30 uur in D’n Aachterûm.

Bestuur KBO-Reusel

Kaarten
Er zijn weer kaartmiddagen 
waaraan u gratis kunt deelne-
men en kans maakt op leuke 
prijzen.

•  8 november in de Ster te Lage-
Mierde

•  15 november in de Schakel  in 
Hooge Mierde

•  23 november in ‘t Drieske te 
Hulsel

De aanvang is steeds om 13.30 
uur. Deelname is  mogelijk voor  
zowel KBO- en niet-KBO-leden 
uit de omgeving. 

KBO’s  HOLAHU

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...?

... mensen die in 
Nieuw-Zeeland wonen 
meer van huisdieren 
houden dan andere 

mensen op de wereld? 

Meer dan 68% van 
de huishoudens heeft 
een huisdier. Zoveel 

huisdiereigenaren heeft 
geen enkel ander land 
ter wereld. Ook de 

Amerikanen laten zich 
niet onbetuigd: meer 

dan 50% van de 
Amerikanen heeft 
een hond of kat 

(of beide).

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Wij zijn ontzettend dankbaar dat onze 
5-jarige jubileumreis zo succesvol is geweest. 

Dit was niet mogelijk geweest zonder ondersteuning.

Wij bedanken daarom alle sponsorsen voor 
het vullen van onze goodiebag.

Verder bedanken wij in het bijzonder voor de 
vrolijke, behulpzame hand en span diensten: 

Zonnestraaltje Jolanda v.d. Berghe, Fotografi e Angelique Lemmens, 
Neuropsycholoog Sylvia Las, Huisarts P. Morsink en wethouder Davy Jansen.

Namens NAH ‘Saome Sterk’ en aanhang 

Bedankt!Bedankt!

Op 12 oktober openden de wethouders 
uit de gemeenten Eersel, Bladel, Ber-
geijk en Reusel-De Mierden de mobiele 
spot bij het Pius X-College in Bladel. De 
mobiele spot is een rijdende ontmoe-
tingsplek voor jongeren, opgezet door 
deze gemeenten. De bus is compleet 
uitgerust met sport- en spelmateriaal en 
wordt ingezet door de jeugdcoaches uit 
de Kempengemeenten. Jongeren kun-
nen gratis gebruik maken van alle faci-
liteiten van de mobiele spot.

De mobiele spot is elke maandagmiddag te 
vinden op het Pius X-College in Bladel en 
elke donderdagmiddag bij de Groote Aard 
in Eersel. Daarnaast wordt de mobiele spot 
ingezet in verschillende kernen in de Kem-
pengemeenten en bij evenementen. De lo-
caties worden verder aangekondigd via de 
website www.kempenbranie.nl en het In-
stagram account @mobilespotdekempen.
De mobiele spot komt voort uit #Kempen-
branie: een aanpak die inzet op het positief 
beïnvloeden van jongeren en hun omge-

ving. Het doel van #Kempenbranie is dat 
jongeren in de Kempen beter in hun vel 
komen te zitten. De aangesloten gemeen-
ten ondernemen acties om het middelen-
gebruik (alcohol, drugs) terug te dringen 
en activiteiten te stimuleren die het welzijn 
van de jongeren bevorderen. Zo is het bij-
voorbeeld belangrijk dat jongeren voldoen-
de zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Dat 
voorkomt verveling!

Mobiele spot bij de Groote Aard
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Kookmaatje gevraagd bij Oktober

Op onze locatie Floriaan zoeken we  
vrijwilligers die een verse maaltijd op de 
woning koken voor onze bewoners. Dit kan 
variëren van een lekkere kop soep tot een  
culinaire maaltijd. Hierbij ontvang je bege-
leiding van onze kok.

Heb je interesse of wil je graag meer we-
ten? Neem dan contact op met de coör-
dinatoren vrijwilligers. De bewoners kijken 
naar je uit en zouden graag genieten van 
de vers bereide maaltijd! Voor informatie 
neem contact op met Annet of Marloes: 
telefoon 088-2457795 of 06-5158 7622 en 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl

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

Vrijwilligers voor Bibliotheek op school!

Bibliotheek de Kempen start op het Pius 
X-College het project Bibliotheek op 
school! Deze bibliotheek is bestemd voor 
leerlingen van het Praktijkonderwijs, het 
VMBO en de Wereldklas en dagelijks open 
van 08.00-16.00 uur.

Je neemt boeken in en leent ze uit. Ook  
adviseer je leerlingen bij het kiezen van  
materialen. Er is altijd een medewerker 
aanwezig en je wordt ingewerkt.  

Wil jij het lezen bij leerlingen stimuleren 
en ben je minimaal een dagdeel per week  
beschikbaar, neem dan contact op met 
Claudi Verhagen: 085-7733200 of mail naar 
c.verhagen@bibliotheekdekempen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

www.trimsalonlebeauchien.nl
Postelweg 11-13 • Bladel 0497-385246

Uw kwaliteitssalon 
voor hond en kat!
Al 10 jaar de beste verzorging
voor uw hond en kat. 

Gespecialiseerd in div. Terrier
rassen, Grand en Petit basset
Griffon Vendeen.

Markt 32  Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl

Maak kennis met het kersverse product 
Metal Detox van L’Oréal Professionnel.

Deze nieuwe detox treatment kan metalen 
binnen het haar neutraliseren. 

Het resultaat? Je haar breekt minder snel af 
en glanst als een malle. Zie het zo: je geeft 
het gewoon een fl inke dosis liefde tijdens 
je kleurbehandeling. 

Kom langs voor meer info of volg onze socials. 

Markt 32  Hapert

Zin in een nieuwe 
gezonde haarkleur? 

BLADEL - St. Het 
Kompas levert vele 
cursussen o.a. een 
klokkenclub, bege-
leidt door een gedi-
plomeerde horloge-
maker. Het ooit zo 
bijzondere boeiende 
en technisch hoog-

staande beroep is aan het uitsterven.

De veer of gewicht, als aandrijving van een 
mechanisch uurwerk, heeft plaats gemaakt 
voor de batterij. Achter de wijzers van iedere 
mechanisch uurwerk gaat een hoogwaardi-
ge techniek schuil. Van koekoeksklokjes tot 
grote staande klokken met soms meerdere 
gewichten verdwijnen. Wij zoeken daarom 
hobbyisten die deze techniek met ons willen 
leren kennen, maar ook iemand die het vak 
beheerst en zijn/haar ervaringen met ons wil 
delen. De cursus bestaat uit zo mogelijk ge-
baseerd op onze ervaring.

Bij aanvang is er het eerste half uur een 
bespreking over een technisch uurwerk 
onderwerp, zo mogelijk gebaseerd op 
onze ervaringen van de onderhanden zijn-
de of gedane reparaties, dus op de prak-
tijk afgestemd. De onderwerpen worden 
zoveel mogelijk beschreven, zodat het als 
naslagwerk kan dienen, voorlopig via de 
pc, indien wenselijk ook op papier. Hierna 
is iedereen vrij om een meegebracht uur-
werk zelf te repareren. Wij streven er naar 
om een gezellige en ontspannen sfeer te 
creëren. Indien u interesse heeft of bent u 
iemand met ervaring op dit gebied en wilt u 
dit graag doorgeven, meldt u zich dan aan 
bij St. Het Kompas, tel. 0497-385069 of 
mail naar info@kompasbladel.nl.

Cursus klokken/
uurwerken 
repareren

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Word jij of een ander gediscrimineerd? 
Maak je je zorgen of heb je vermoedens? 

Meld het dan bij ons Meldpunt Discrimina-
tie via 0492-598 989 of meldpuntdiscrimi-
natie@levgroep.nl. Het meldpunt loopt via 
Levgroep; een onafhankelijk bureau. Zij 
ondernemen ook actie om discriminatie te 
voorkomen.

Discriminatie; 
waar kan ik terecht?



1622 oktober 2021INFORMATIEF

Kennisgeving goedkeuring projectplan Waterwet 
“Beekherstel Reusel De Mierden Noord” inclusief 
milieueffectrapport (MER) en ontheffing stiltegebied

Goedkeuring Projectplan Waterwet “Beekherstel Reusel De Mierden Noord”
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 13 oktober 2021 het door het dagelijks bestuur 
van waterschap De Dommel gewijzigd vastgestelde projectplan “Beekherstel Reusel De Mierden 
Noord” goedgekeurd. 

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben hydrologisch herstel te realiseren 
voor de benedenstrooms gelegen habitats van het N2000-gebied Kempenland-West. Daarnaast wordt 
op de flanken van het beekdal het Natuurnetwerk Brabant ingericht. 

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Beekherstel 
Reusel – De Mierden”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. 
Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het 
projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. 

Ontheffing stiltegebied 
Gedeputeerde Staten hebben op 16 augustus 2021 een ontheffing stiltegebied verleend.

Openbare voorbereidingsprocedure 
Het ontwerp-projectplan inclusief MER en de ontwerp-ontheffing stiltegebied hebben gelijktijdig zes 
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze op het projectplan ingediend. 
De beantwoording van de zienswijze en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van 
Zienswijzen behorende bij het projectplan.

Stukken inzien
Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan inclusief MER, de ontheffing stiltegebied en 
bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 
2021 op de volgende locaties: 
• Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
• Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar 

gebruikelijke openingstijden: 
-  Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel 
-  Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Indien u de stukken analoog wil inzien neem dan contact op met Frans Jagt bereikbaar via 
0411-618618 of fjagt@dommel.nl om daarvoor een afspraak te maken.

Beroep instellen 
Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 
2021) beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. 
Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de degene(n) die beroep instelt, vermelden tegen 
welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust. 
Ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het 
besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd. In deze beroepspro-
cedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen 
van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om 
hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de 
site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet 
worden aangeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd. Na afloop van de 
termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen 
van pro forma beroep is niet mogelijk. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- 
en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit 
projectplan, het goedkeuringsbesluit en het ontheffingsbesluit niet. Degenen die van oordeel zijn dat 
dit plan/het besluit geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het 
treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake 
is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffie-
recht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frans Jagt bereikbaar via 0411-618618 of  
fjagt@dommel.nl

‘s-Hertogenbosch, 20 oktober 2021

18932

COLLEGA’S GEZOCHT 

Informatie over deze vacatures vind je op:

www.defietsenmakersoptloo.nl

de Fietsenmakers op ’t Loo 

Fietstechnicus  m/v

Leerling fietsmonteur  m/v

Zoals u weet heb ik twee maanden geleden 
een lelijke val gemaakt waarbij mijn linker-
arm uit de kom is geschoten en stukjes bot, 
en uiteindelijk de kop van de bovenarm is 
afgebroken. De operatie is gelukkig goed 
gelukt en de spreekwoordelijke ‘Brabantse 
gemoedelijkheid’ tref je zeker ook aan in 
Groningen, waar mijn operatie heeft plaats-
gevonden.

Het herstel gaat echter erg langzaam (wat 
bij deze breuken niet ongewoon is), de 
beweging is erg beperkt en dat verbetert 
maar zeer mondjesmaat. De fysiotherapeut 
is echter tevreden en ziet vooruitgang. 
Onder het motto ‘wie mobiel wil zijn, moet 
pijn lijden’ onderga ik tweemaal per week 
een behandeling en moet ik gedurende de 
dag oefeningen doen. Je bent beperkt in 
de meest vreemde dingen, zoals onder-
kleding aandoen, wassen, scheren, haren 
kammen, schoenen aandoen en strikken, 
knopen vastmaken, handen wassen, alle-
maal bijna of helemaal onmogelijk, zeker in 
het begin, al zit hier natuurlijk ook vooruit-
gang in. De verwachting is dat ik in januari 
of maart weer kan autorijden en dat de pijn 
mettertijd ook gaat afnemen.

‘Brabantse nachten zijn lang’ gaat voor mij 
op dit moment zeker op, een paar hazen-
slaapjes van een of anderhalf uur, soms 
iets meer, maar dan heb je het ook gehad, 
waardoor je overdag erg brak bent. Dege-

nen die het ook hebben meegemaakt zullen 
het wel kennen, en er zijn veel mensen die 
met ongemakken en pijn moeten rondlopen 
helaas, daar ontkomt niemand aan, en dat 
is ook eerlijk, want waarom ik niet en u wel?

Enfi n, volgens de doktoren en de fysiothe-
rapeut gaat er licht gloren aan de horizon 
en ondertussen herstel ik bij een bevriende 
priester in Berkel-Enschot, waar ik enorm 
hartelijk ontvangen wordt, ook door de 
parochianen. Verder wil ik ook iedereen 
bedanken voor de kaarten, de kaarsjes 
en de gebeden, de belangstelling en het 
begrip, daar gaat heel veel warmte van uit!

Soms wil ik weer dingen oppikken en als 
mijn lichaam me dan niet terugfl uit, dan zijn 
het wel bezorgde mensen om me heen. Op 
de pastorie in Reusel wordt dan gezegd: 
‘Eeehm Deevitje, doe de gij us un bietje 
rustig an, jonge!’ Dat laat een stuk bezorgd-
heid zien, maar ook een gemoedelijke en 
zeer hartelijke sfeer en dito omgang met 
elkaar. In die zin is er de afgelopen twee 
jaar toch heel erg veel gebeurd en veran-
derd, in het begin voelde ik me als een kat 
in een vreemd pakhuis, maar nu kan ik met 
Gerard van Maasakkers zeggen: ‘Hier heur 
ik thuis!’ Dat thuisgevoel wordt veroorzaakt 
door vele en hartelijke, gemoedelijke en ge-
zellige mensen die er samen de schouders 
onder zetten. Ik wil ook iedereen bedanken 
die op allerlei manieren zorgt dat alles zo 
veel mogelijk doorgaat, voor het meeden-
ken en meedoen, want dat is samen kerk 
zijn en dat stemt me heel dankbaar!

Hopelijk tot zo snel mogelijk ziens 
en spreeks, een hartelijke groet 
en alle goeds,

Pastoor David van Dijk

Een update van de gevallen pastoor...

Parochie

Sint Clemens
Parochie

Sint Clemens
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Van droom naar nachtmerrie

We kunnen het niet zachter
verwoorden. Brand is levensgevaarlijk. 
Maak je huis brandveilig en zorg
dat er geen nachtmerrie ontstaat!

#brandpreventie

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Brandpreventie?
Kom naar onze winkel

0497 381 795 | info@dehoutwinkelbladel.nlIndustrieweg 3 | 5531 AD Bladel 

AMUSEMENT

REUSEL - Op vrijdag 29 oktober is er 
een Reuselse muziekavond in De Kei, 
Kerkplein 69 in Reusel. Aanvang is om 
19.00 uur. De volgende artiesten treden 
voor u deze avond op.

Frans Timmermans
Frans Timmermans is bekend om zijn 
Gitaar Memories. Vooral met zijn nummers 
van The Shadows en diverse nummers 
waar hij zelf een gitaarbewerking voor heeft 
gemaakt. 

Juggling Daisies
Susan Johnson (toetsen, dwarsfl uit, vo-
cals), Dennis van den Borne (bas, contra-
bas) en Jordi Buter (gitaar, ukulele, vocals) 
zijn in 2020 bij elkaar gekomen om samen 
nieuwe nummers te schrijven. Allen heb-
ben jarenlange ervaring in andere bands 
met eigen werk en covers achter de rug. 
Muziek in Nederlandse en Engelse taal, 

akoestische luisterliedjes, gewoon Juggling 
Daisies. 

Adje Palen
Adje Palen is een geboren Reuselnaar. Ver-
trokken uit Reusel in 1990 naar Bakel voor 
uitbating van een cafetaria. In 1994 verhuist 
hij naar het Belgische Balen bij Mol voor 
uitbating van een brasserie/taverne. In zijn 
taverne waren maandelijks elke laatste vrij-
dag van de maand live optredens. Hierdoor 
is hij aangestoken door ook te gaan zingen 
en later gaan optreden. Eerste CD-opname 
in 1999 was regionaal, ook direct een suc-
ces met het carnavalsnummer ‘Ik voel me 
helemaal te gek vandaag’. Eerste optreden 
was direct al bij De Valk in de Krekwakwo 
show. Ondertussen is zijn repertoire uitge-
breid tot 9 eigen nummers en vele covers 
van bekende Nederlandse en Vlaamse ar-
tiesten. Tot een totaal van 130 nummers. 
Gekende nummers bij de 50-plussers.

Willton
Met muziek uit de jaren ‘70 en ‘80, die al 
menigmaal hun muziek ten gehore hebben 
gebracht op diverse muziekavonden. De 
bezetting wordt gevormd door Ankie Lepe-
laars-Lavrijsen (zang, piano en dwarsfl uit), 
Wil van Dijsseldonk (gitaar en zang), Ton 
Lavrijsen (zang en cajon) en Hans van de 
Pol (gitaar en zang).

Vrijdag 29 oktober Reuselse muziekavond

VRIJDAG 5 NOVEMBER
ZATERDAG 6 NOVEMBER

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

ZATERDAG 6 NOVEMBER

BIERPROEVERIJ VV BLADELLA
Locatie: Bossingel 5, Bladel. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: € 25,00. Leeftijd: 18+. 
Opbrengst gaat geheel naar onderzoek 
voor een medicijn tegen energiestofwisse-
lingsziekte.

ZONDAG 7 NOVEMBER

TRIBUTE PHIL COLLINS
Locatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 
6, Vessem. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 
€ 15,00. Optreden van Phil Collins Experi-
ence, een 12-koppige tributeband met een 
2 uur durend optreden.

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, Hooge-
loon. Tijd: 10.00 uur. Entree: € 3,-. Er wor-
den de meest uiteenlopende zaken aange-
boden!

ZATERDAG 20 NOVEMBER

ROUTE: RETURN @ PODIUM10
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Tijd: 19.30 uur. Entree: € 5,00 (via www.po-
dium10.nl/tickets). Avondvullend program-
ma met Major Return & Route 66!

theatertheater

zaterdag 27 november

ANUAR
Eerlijk (cabaret)
De Utrechtse Anuar, een geboren ver-
halenverteller, put uit zijn eigen erva-
ring en de cultuurverschillen waar hij 
dagelijks tegenaan loopt. Een creatie-
ve duizendpoot die in ‘Eerlijk’ de we-
reld een spiegel voorhoudt en de zaal 
ongegeneerd hard laat lachen.

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

EventsEvents

zaterdag 6 november

MARCEL HARTEVELD
Weet ik veel (cabaret)
Een verpleegkundige die kan ruiken of 
u Parkinson heeft. 66% van de mille-
nials weet zeker dat de wereld rond is. 
Dit soort dingen, daar zit mijn hoofd vol 
mee. Dankzij het internet. Ik ga de hele 
avond wetenswaardigheden op u losla-
ten. Wat u daar aan heeft? Weet ik veel.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00.  
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Door Renate Pijnenburg, 
Cultureel Centrum Den Herd

Heb je er al ooit bij stilgestaan wat er komt kijken 
bij een theatervoorstelling? Dat is vaak meer dan je 
denkt. Naast de artiest zijn er tal van betrokkenen 
en dat zie je niet altijd terug op het podium. 
Misschien leuk om eens een kijkje achter de 
schermen te nemen.

Het begint natuurlijk allemaal met een artiest; die 
heeft talent en inspiratie nodig om tot een voorstel-
ling te komen. Vaak schrijft een artiest zijn show 
zelf maar laat collega’s of vrienden meelezen. Een 
regisseur geeft aanwijzingen hoe de artiest het best 
gebruik kan maken van zijn lichaam, mimiek en het 
toneel. Je ziet het niet maar doorgaans zijn álle be-
wegingen tot in detail uitgedacht. Er moet een licht-
plan worden geschreven, het decor moet worden 
bedacht en gemaakt, kleding ontworpen. Sommige 
artiesten huren een chauff eur in die hen rustig en 
veilig naar de theaters brengt en een technicus 
zorgt voor werkend licht en geluid.

In het theater zijn ook veel mensen aan het werk om 
van elke voorstelling een succes te maken. De zalen 
moeten schoon zijn, de stoelen netjes naast elkaar, 
het decor moet opgebouwd worden en de lampen 
gehangen en gericht op de artiest. De bar moet 

gevuld zijn, de drankjes koud, de koffi  e warm, de 
sfeerverlichting aan. Het publiek moet hartelijk 
ontvangen worden, de kaartjes gecontroleerd, de 
plaatsen gewezen. Na afl oop moet alles weer op-
geruimd worden om de zaal klaar te zetten voor 
de volgende show.

Eén ding zouden we bijna vergeten om te noe-
men: het publiek. Zonder publiek is er geen reden 
van bestaan voor een artiest. Als er niemand in 
de zaal zit, hoeft hij niet te spelen, geen show te 
schrijven, geen grap te bedenken. De interactie 
met publiek is als de hartslag voor een artiest; hij 
kan niet zonder. Een lach die klinkt door de zaal 
is een bevestiging voor de artiest dat hij de juiste 
snaar raakt. De doodse stilte na een mooi lied is 
als een warme deken. Daar doet hij het voor. 

Meestal zit het publiek in het donker op een stoel 
te genieten maar er zijn ook voorstellingen waarbij 
het publiek nauw betrokken is. Waar ze onderdeel 
uitmaken van de show. Illusionisten halen vaak 
iemand uit het publiek naar voren. Jaren geleden 
was er een show waarin voor een aantal mensen 
gekookt werd. Uniek om mee te maken. Net zo 
uniek voor de jeugd van nu om deel te nemen aan 
een DJ workshop: voor één keertje op het podium, 
leren hoe je een show opbouwt. Het zal maar net 
het duwtje zijn dat je nodig hebt om te weten wat 

je met je toekomst wilt. 
Hoe je ook van een voorstelling geniet: in stilte of 
actief: in het theater ben je altijd welkom.

*waar hij/zijn staat, had ook zij/haar kunnen staan.

www.tschouw.nl  •  www.denherd.nl

met publiek is als de hartslag voor een artiest; hij 
kan niet zonder. Een lach die klinkt door de zaal 
is een bevestiging voor de artiest dat hij de juiste 
snaar raakt. De doodse stilte na een mooi lied is 

Meestal zit het publiek in het donker op een stoel 
te genieten maar er zijn ook voorstellingen waarbij 
het publiek nauw betrokken is. Waar ze onderdeel 
uitmaken van de show. Illusionisten halen vaak 

VERMAAKWelkom in het  theater

Theater maak je samen
gevuld zijn, de drankjes koud, de koffi  e warm, de 

Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl Kerkplein 69 • 5541 KB Reusel • 0497 712090 • info@tschouw.nl • www.tschouw.nl

TIJD VOOR THEATER
DEN HERD                          & ‘T SCHOUW

Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters. Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters.

Zaterdag 23 oktober: 
Jochen Otten

Zondag 24 oktober:
DJ Workshop (voor jongeren)

Zaterdag 2 november: 
Anuar

Zaterdag 6 november:
Marcel Harteveld

Zaterdag 20 november: 
Esther Groenenberg

Zaterdag 4 december: 
Maartje & Kine
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OP DE HELE COLLECTIE TOT 

30% KORTING

Met hoge kortingen op onze 
gehele dames- en heren collectie! 

OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   

OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   

Burg. Magneestraat 24-26 Bergeijk       www.vanwoerkummode.nl       G e /vanwoerkummode

FRANKWALDER - GERRY WEBER - BETTY BARCLAY - SARTO FASHION - MONARI - ZERRES - PARA MI - DREAMSTAR - LECOMTE - TRAMONTANA - INWEAR - ZOSO - SIMPLE - IN SHAPE 
BARBARA LEBEK - RINO & PELLE - VANGUARD - STATE OF ART - FELLOWS UNITED - BAILEYS - MEYER - COM4 - ALAN RED - S4 JACKS - DIGEL - LEDUB - GIORDANO - FALKE

Onze Openingstijden:
Ma  13.00 - 18.00 uur | Di t/m Vr  09.30 - 18.00 uur | Zat  9.30 - 17.00 uur

WIJ GAAN
OPRUIMEN

LOKAAL

CASTEREN - Op zondag 17 oktober 
kwamen de kruisboogschutters van 
de 6 gildes van de gemeente Bladel bij 
elkaar op het schietterrein in Casteren. 
Hier werd beslist welke schutter de bes-
te was over 5 wedstrijden (maximaal 
75 punten te halen) en welke viertal het 
sterkst was in 2021.

Drie schutters met 72 punten streden om 
de eerste plaats bij het onderdeel Perso-
neel. Bij de viertallen was de winnaar al 

bekend na de 5e wedstrijd en niet meer 
in te halen. De prijzen van beide ging naar 
St. Joris Hapert. Peter Gerritsen bleek 
de beste van de drie schutters die om de 
eerste plaats schoten en het 1ste viertal 
van Hapert was algemeen winnaar.

Einduitslag personeel: 1. Peter Gerritsen  
St. Joris Hapert, 2.  Ben Intven  St. Joris 
Bladel, 3. Jasper Couwenberg St. Brigida 
Netersel. 
Einduitslag viertallen: 1. St. Joris Hapert.

Peter Gerritsen van St. Joris Hapert 
winnaar Gemeenteschild 2021

Peter Gerritsen en wethouder Davy Jansen
Eén beeld zegt meer dan duizend woor-
den... Voor de fotowedstrijd van dit jaar 
ontvangen we graag foto’s met een ach-
terliggend verhaal. Waarom werd deze 
foto gemaakt? Waar doet je deze aan 
herinneren? Wat betekenen de mensen, 
dieren, voorwerpen of de natuur op de 
foto voor jou? 

We zijn benieuwd naar de mooiste ‘beeld-
verhalen’ uit onze gemeente. Een aantal 
foto’s en verhalen delen we in het komende 
gemeentemagazine.

Spelregels
Stuur jouw mooiste foto en achterliggend 
verhaal in via www.reuseldemierden.nl/
fotowedstrijd. Daar vind je ook de spel-
regels. Natuurlijk is er ook dit jaar weer een 
mooie prijs te winnen!

Fotowedstrijd: 
foto’s met een 
verhaal

Van 3 tot en met 10 november is de Week 
van de Pleegzorg. Deze week is een ini-
tiatief van Pleegzorg Nederland, samen 
met 32 regionale pleegzorgorganisaties. 
Het doel is om aandacht te vragen voor 
het belang van pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders. 

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor kor-
te of lange tijd in een ander gezin verblijft, 
omdat wonen bij de eigen ouders (tijdelijk) 
niet kan. Waar voor gekozen wordt, is af-
hankelijk van wat het beste is voor het kind. 
Er wordt altijd eerst gekeken of dit thuis 
opgelost kan worden. Het recht van kin-
deren om in een gezin op te groeien, staat 
centraal. 

Benieuwd wat jij kunt doen?
Help een kind zo thuis mogelijk op te groei-
en. Doe de test op Openjewereld.nu. Nieu-
we pleegouders zijn hard nodig, want voor 
ruim 22.000 kinderen is een veilig en stabiel 
thuis niet vanzelfsprekend. Vraag een infor-
matiepakket aan of volg een maandelijks 
informatieavond van Combinatie Jeugd-
zorg. De eerstvolgende fysieke avond is op 
donderdag 4 november in Eindhoven. Op 
maandag 15 november kun je de avond 
online bijwonen. Meer informatie, een in-
formatiepakket aanvragen of je aanmelden 
voor een informatieavond kan via 

pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl

Nieuwe 
pleegouders 
hard nodig!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Opening mobiele spot 
bij Pius X-College

Op 12 oktober werd bij het Pius X-College in 
Bladel de ‘mobiele spot’ geopend door een 
afvaardiging van wethouders uit de gemeenten 
Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden. De 
mobiele spot is een rijdende ontmoetingsplek 
voor jongeren, opgezet door de genoemde 
gemeenten. De bus is compleet uitgerust met 
sport- en spelmateriaal en wordt ingezet door de 
jeugdcoaches uit de Kempengemeenten. 
Jongeren kunnen gratis gebruik maken van alle 
faciliteiten van de mobiele spot.

#Kempenbranie
De mobiele spot komt voort uit #Kempenbranie: 
een aanpak die inzet op het positief beïnvloeden 
van jongeren en hun omgeving. Het doel van 
#Kempenbranie is dat jongeren in de Kempen 
beter in hun vel komen te zitten. De aangesloten 
gemeenten ondernemen acties om het 
middelengebruik (alcohol, drugs) terug te dringen 
en activiteiten te stimuleren die het welzijn van de 
jongeren bevorderen.
Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat jongeren 
voldoende zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Dat 
voorkomt verveling! 

De mobiele spot is elke maandagmiddag te 
vinden op het Pius X-College in Bladel en elke 
donderdagmiddag bij de Groote Aard in Eersel. 
Daarnaast wordt de mobiele spot ingezet in 
verschillende kernen in de Kempengemeenten en 
bij evenementen. De locaties worden verder 
aangekondigd via de website 
www.kempenbranie.nl en het Instagram 
account @mobilespotdekempen.

65 jaar getrouwd!

Gemeente Bladel feliciteert het echtpaar van den Bogaart-Bankers met hun 65-jarige huwelijk. Een mijlpaal om trots 
op te zijn!

Heeft u vragen over scheiden met kinderen? Dan kunt u 
terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de 
Kempen. 

Het project ‘Kind en Scheiding’ richt zich op inwoners 
die te maken hebben met een scheiding en vragen 
hebben over hoe ze hier in het belang van hun kinderen 
het beste mee om kunnen gaan. 
•  U kunt kijken op 

www.kempengemeenten.nl/kind-en-scheiding. 
•  Heeft u nog vragen na het raadplegen van de 

website? Bel dan naar (0497) 745 544 en laat uzelf 
inplannen voor het telefonisch spreekuur. Vanuit het 
spreekuur kunnen jeugd- en gezinswerkers van CJG+ 
met kennis op het gebied van Kind en Scheiding 
vragen beantwoorden. 

•  In het spreekuur kijken ze samen met u of u nog iets 
nodig heeft, waarbij er onder andere ook een online 
training is ontwikkeld. 

Op basis van vijf jaar ervaring van CJG+ in de Kempen 
is gebleken dat vraagstukken rondom scheiden vaak 
gepaard gaan met een zoektocht naar de juiste aanpak 
voor ouders. Veelvoorkomende vragen zijn: ‘Hoe 
vertellen we het de kinderen?’, ‘Mijn kind is vaak boos 
sinds de scheiding, hoe ga ik daar mee om?’, ‘Mijn ex 
stelt te weinig regels bij de kinderen, hoe ga ik daar 
mee om?’, ‘Hoe zijn we als ex-partners toch samen 
ouders?’, ‘Hoe zeg ik tegen papa dat ik wel met mama 
op vakantie wil?’ en ‘Mijn ouders maken ruzie waar ik 
bij ben, wat nu?’.  

Wilt u gebruik maken van het spreekuur? Bel dan 
tijdens kantooruren naar (0497) 745 544 om een 

belafspraak voor het telefonisch spreekuur te maken. 
Meer informatie: 
www.kempengemeenten.nl/kind-en-scheiding.

Deze of andere vragen rondom kind & scheiding? 
Meer informatie:

www.kempengemeenten.nl/kind-en-scheiding. 
Telefonisch spreekuur

Bel tijdens kantooruren naar 0497-745544 en dan plannen we samen 
een belafspraak voor ons telefonisch spreekuur in.

Kind & Scheiding
Spreekuur bij CJG+ de Kempen

Hoe zijn we als ex-partners toch 
samen ouders?

Hoe zeg ik tegen papa dat ik wel 
met mama op vakantie wil?

Mijn ouders maken 
ruzie waar ik bij ben, 

wat nu?

Hoe vertellen 
we het aan de 

kinderen?

Mijn ex stelt te 
weinig regels bij 
onze kinderen. 
Hoe ga ik daar 

mee om? 

Mijn kind is vaak boos sinds 
de scheiding. Hoe ga ik daar 

mee om?

Kind en Scheiding; ondersteuning in de Kempen
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Mantelzorgactiviteiten 
voor de Dag van de 
mantelzorger
Op 10 november is het Dag van de Mantelzorg! Op 
deze dag is er extra aandacht voor de 5 miljoen 
mantelzorgers in Nederland. Door heel het land 
worden er activiteiten georganiseerd om  
mantelzorgers te bedanken.

Zorgt u langdurig en intensief voor een ander? Dan 
bent u één van de 5 miljoen mantelzorgers en verdient 
u het om ook eens in het zonnetje gezet te worden. 
Daarom nodigen de gemeente Bladel en WélCordaad  
u uit om naar de mantelzorgactiviteit te komen.  
Tijdens deze activiteit kunt u even ontspannen en 
lotgenoten ontmoeten.

Er zijn twee activiteiten waaruit u kunt kiezen:

10 november: een theatervoorstelling van 
cabaretier Sem van de Borne 
Sem van den Borne heeft het op het podium graag 
over het dagelijks leven. Zittend achter zijn piano 
bekijkt hij de wereld met een flinke korrel zout. 
Herkenbaar en dichtbij!
Op woensdag 10 november 2021 in Den Herd van 
19:30 – 23:00 uur

11 november: een lunch met een tafelgoochelaar 
Geniet van een lekkere lunch terwijl een 
tafelgoochelaar u vermaakt met bijzondere trucs!
Op donderdag 11 november 2021 in Den Herd van 
12:30 – 15:30 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: 
infozorgenwelzijn@welzijndekempen.nl. Vermeld 
hierbij uw naam, degene voor 
wie u zorgt en aan welke 
activiteit u deel wilt nemen. 
Opgeven kan tot en met 
donderdag 4 november.

Hopelijk tot dan!

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis
27 oktober 2021
In verband met de herfstvakantie is er geen 
avondopenstelling op woensdag 27 oktober 2021. 
Het Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, 
geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 
Het gemeentehuis is tot 17.00 uur geopend. 

11 november 2021
Op donderdag 11 november 2021 is het gemeentehuis 
van Bladel geopend tot 13.00 uur, ’s middags is het 
gemeentehuis gesloten. Ook telefonisch is de 
gemeente enkel ’s ochtends bereikbaar. 

Subsidie voor waardering vrijwilligers 

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

Wat houdt de regeling in
Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen 
jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen, 
net zoals voorgaande jaren, in 2021 in aanmerking 
komen voor een éénmalige subsidie. Onder een 
vrijwilligersorganisatie wordt verstaan een organisatie 
zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en 
waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers 
zijn. De subsidie is bedoeld om die vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen 
zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan individueel 
(bijvoorbeeld een kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld 
met een etentje). 

De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als 
doel kwetsbare inwoners van Bladel te ondersteunen. 
Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen 
die (volgens de wmo) als kwetsbaar worden beschouwd: 
mensen met een lichamelijke beperking, chronisch 
psychische problemen, een verstandelijke beperking, 
psychosociale (inclusief materiële) problemen, opvoed- 
en opgroeiproblemen of een meervoudige problematiek 
(verslaafden).
Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden 
voor anderen dan de eigen leden/vrijwilligers 
georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet statutair 
gevestigd zijn in de gemeente Bladel. 

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

Aanvragen
Via de website  
www.bladel.nl/subsidie-voor-waardering-vrijwilligers 
kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier 
kunt u ingevuld mailen naar y.prummel@bladel.nl. U 
kunt ook onderstaand formulier gebruiken en opsturen 
naar de gemeente Bladel, ten aanzien van mevrouw  
Y. Prummel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De aanvraag 
moet vóór 1 november 2021 worden ingediend.

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

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

Aanvraagformulier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Waarderingsactiviteit in 2021:
Welke activiteit heeft u gedaan of gaat u doen om uw 
vrijwilligers te waarderen? En wanneer wordt deze 
activiteit uitgevoerd? Een begroting/afrekening is niet 
nodig, omdat de subsidie een vast bedrag is.

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

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

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

$ $

$ $

Algemene Beschouwingen in Bladel  
op 4 november 2021

De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. De 
begroting geeft een totaaloverzicht van alle verwachte 
inkomsten en uitgaven van de gemeente Bladel voor de 
komende vier jaar. Dit jaar vindt de begrotings-
behandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen 
genoemd, plaats op donderdag 4 november 2021. 
Tijdens deze Algemene Beschouwingen geven de 
raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting 
2022-2025 en de plannen van het college van 
Burgemeester en Wethouders voor de komende periode.

De vergadering is openbaar, begint om 19.00 uur en 
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Bladel. U bent hierbij van harte welkom.  
De vergadering is ook rechtsreeks te volgen via  
www.bladel.nl/gemeenteraad. Hier kunt u ook de 
agenda en vergaderstukken inzien. 

Naast de begroting 2022 neemt de gemeenteraad in 
deze vergadering over de volgende voorstellen een 
besluit: 
•  Belastingen- en tarievenmaatregelen 2022;
• Septembercirculaire 2021;
• 1e Begrotingswijziging 2022;
• Keuzenota Klimaatadaptatie;
• Keuzenota Omgevingsvisie.

Spreekrecht voor burgers
Als inwoner kunt u tijdens de vergadering inspreken op 
geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf 
minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om 
spreekrecht meldt u vóór de vergadering bij de griffier 
via griffie@bladel.nl of tel.nr. 088 497 0537.
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Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 5 oktober 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Aanwijzingsbesluiten Verordening Fysiek 
Leefomgeving
De beleidsregel permanente en tijdelijke reclame Bladel 
2021, 
de beleidsregel Collecteren Bladel 2021, 
de nadere regels geluid Verordening Fysieke 
Leefomgeving Bladel 2021, 
het standplaatsenbeleid Bladel 2021, 
de ontheffing ruiters in publiekstoegankelijke gebieden 
Bladel 2021,
het aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg 
Bladel 2021, 
het aanwijzingsbesluit (handels)reclame, borden, 
vlaggen, spandoeken en objecten Bladel 2021 

en het aanwijsbesluit kampeermiddelen en grote 
voertuigen 2021 worden vastgesteld. 

Inkoopstrategie ‘Ontwikkelstrategie De Kempen’
Ingestemd.

Tussentijdse rapportage Kempisch Bedrijvenpark 
2021
Kennis van genomen.

Nadere regels individuele subsidiering muzikale 
en culturele vorming
Vastgesteld. Gaan in per 5 oktober 2021. De ‘Nadere 
regels individuele subsidiering muzikale en culturele 
vorming 2020’ worden ingetrokken.

Nederlandse Schuldhulproute
Inwoners en ondernemers met financiële problemen 

wordt via de Nederlandse Schuldhulproute 
ondersteuning aangeboden. Hiertoe wordt voor 2021 
en 2022 een overeenkomst aangegaan met de 
Nederlandse Schuldhulproute voor wat betreft het 
‘basispakket’. De raad wordt op de hoogte gebracht 
via een raadsmededeling. 

Septembercirculaire
Kennisgenomen van de septembercirculaire en 
ingestemd met de financiële consequenties. Ingestemd 
met het ontwerpraadsvoorstel. De financiële 
consequenties 2022-2025 worden aanvullend verwerkt 
in de eerste begrotingswijziging 2022. 

1e wijziging van de begroting 2022 (versie 2)
Ingestemd met het gewijzigde ontwerpraadsvoorstel. 

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
Overige locaties
•      Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, organiseren van 

De Kempentrail op 5 december 2021, 2022, 2023, 
2024 en 2025.

Milieumelding
Hapert
•      Handelsweg 13, uitbreiden van een bedrijfspand 

met een magazijn, expeditie en kantine.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•      Diamantweg 10 in Hapert, plaatsen van een 

permanent outdoor led display;
•      Diamantweg ongenummerd Hapert, afwijken van 

het bestemmingsplan voor het bouwen van een 
bedrijfshal, het aanleggen van een inrit en het 
plaatsen van reclame;

•      Molenstraat 2 in Hapert, gewijzigd uitvoeren van 
de eerder verleende omgevingsvergunning BLA-
2020-1527.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Het Bosch 19, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het wijzigen van de dierbezetting 
(melkrundvee naar alleen jongvee), datum besluit: 
12-10-2021.

Casteren
•      Den Tip 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20, 

bouwen van 10 woningen, datum besluit: 06-10-
2021.

Hapert
•      De Voort 7, uitbreiden en verbouwen van een 

woning, datum besluit: 06-10-2021;

•      Handelsweg 13 in Hapert, uitbreiden van een 
bedrijfspand en het aanleggen van een inrit, datum 
besluit: 08-10-2021.

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

datum besluit: 06-10-2021.

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Burg. Van Houdtplein, tijdelijk plaatsen van een 

noodunit van 15 oktober tot 5 november 2021, 
datum besluit: 12-10-2021;

•      Sniederslaan vóór huisnummer 6A, tijdelijk plaatsen 
van een kraan. datum besluit: 11-10-2021.

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

In de publicatie van vorige week wordt de onjuiste 
inzagetermijn vermeld. Hieronder leest u de juiste 
informatie:

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat:
•      de gemeenteraad op 30 september 2021 het 

bestemmingsplan “Hollandsch Erf, Hapert” 
gewijzigd heeft vastgesteld;

•      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 twaalf ruimte-voor-ruimtewoningen 
op Castersedijk 12, 14 en 14a te Hapert, waarvan drie 
met directe bouwtitel en negen met toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid. 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 liggen, inclusief bijbehorend 
raadsbesluit en de Nota van zienswijzen, gedurende zes 
weken van 23 oktober 2021 tot en met 3 december 

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;
•  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 3 december 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 4 december 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).

Aankondiging Nadere regels 
individuele subsidiering muzikale 
en culturele vorming 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
Nadere regels 2021, behorend bij de individuele 
subsidie muzikale en culturele vorming, vastgesteld. 
Het is nu mogelijk om een aanvraag in te dienen 
wanneer tenminste één van de ouders/verzorgers 
inwoner is van Bladel. Daarnaast kunnen aanbieders 
ook op de docentenlijst opgenomen worden als ze een 
inhuurovereenkomst hebben. De Nadere regels 2021 
zijn van kracht vanaf 5 oktober 2021 en de Nadere 
regels 2020 zijn per deze datum ingetrokken. Voor 
meer informatie zie: 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming. 
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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)
8. Verzwaren van het netwerk, parallel aan de N284 Bladel week 42-2021 t/m week   3-2022 Hurkmans B.V. voor Enexis

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. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 42

W
hen m

ore and m
ore people are throw

n out of w
ork, unem

ploym
ent results.

-- C
alvin C

oolidge

8 4 5
7 5

2 6 8
5 1

2 1 3 4
8 5

9 1 2
3 7

8 2 9

 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 2

Within each of the five 9x9 squares, each digit from 1-9 occurs once within each row, column 
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

©2015 KRAZYDAD.COM

#6

8 5 3 2 9 9
1 4 5 3 9

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

2 4 3 5 2
1 6 8 8 4 2

6 7 9 5 2 9 1
9 9 8 3

5 8
3 1 9

3
4 5 6

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

6 7 4 6 4 3
3 5 7 8 5

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

4 5 2 4 1
7 5 2 3 7 4

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 42

I'd love to go out w
ith you, but it's m

y parakeet's bow
ling night.

7 6 1
3 4 1 7 6

9 7 2
5 7 8 1

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

5 1 8

PUZZELEN

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

Cryptofilippine – Thema: De man
A 4 1 3 11 2

B 4 5 9 7 2 5 4 3

C 3 4 10

D 9 4 7

E 5 9 4 1 4 4

F 5 9 8 5

G 11 1 7 12 7 4

H 11 6 7 6 5

I 3

J 1 4 8 11 4

K 5 9 12 4 11 5

L 6 9 7 7

M 4 5 8 6 1 4

N 3 8 9 4 8 5

O 8 4 3

P 10 4

Q 2 3

R 9 7 9 9 10 4 5

A - Die kwestie gaat alleen hem aan (11)
B - Il est très joyeux (3,7,5)
C - Die kerel is (niet) veel soeps (9)
D - Daar zit het wel snor (8)
E - Zelfstandigen die hun eigen 
  boontjes doppen (13)
F - Bakker (9)
G - Hiervan is vader schatbewaarder (2,14)
H - Directeur van de spermabank (10)
I - Lidwoord (5)
J - (Voor) heren die nog niet uit de kast 
  zijn gekomen (11)
K - Gaat hij gekleed in een wapenrok? (12)

L - Bouwvakkers werken zich uit de 
  naad om hiermee hun werk een 
  sexy imago te bezorgen (9)
M - Met hem kun je goeie gesprekken 
  voeren (13)
N - Die agressieve man is van de kaart (12)
O - Die haren rijzen hem niet te berge (8)
P - (Kerels) (die) ergens mee te koop 
  lopen (6)
Q - (Vruchten van) onuitstaanbare 
  mannen (6)
R - Vertegenwoordiger in schrijfgerei (13)

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

De winnaar van vorige week is: 

Wim Kraaijvanger 
uit Netersel

met het oplossingswoord: 
‘schoolvoorbeeld’

Wim heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Wim Kraaijvanger 

De winnaar van vorige week is: 

Wim Kraaijvanger 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

Wim Kraaijvanger 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Thema: De Man

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

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

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

HalloweenHalloween
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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

• Grondwerken
• Asbestverwijdering
• Renovatiesloopwerken
• Betonzaag- en freeswerk
• Containers

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

EERSEL - Op woensdag 27 oktober, 
tijdens de herfstvakantie, staan de vrij-
willigers van het Kempenmuseum weer 
klaar om er samen met jullie een leuke 
middag van te maken.

Kun jij van ‘afval’ kunst maken? Kom ook 
gips bewerken en stenen beschilderen. Met 
een beetje hulp van de vrijwilligers gaat dat 
vast lukken en je krijgt ook een rondleiding 
van de tentoonstelling in het museum. En 
er is een lekker hapje en drankje.

Het motto is ook deze keer weer: kom naar 

het museum voor een heerlijke en kun-
stige middag. Neem je broertjes, zusjes, 
(groot) ouders, vrienden, ooms en tantes 
mee. We starten om 13.30 uur en we slui-
ten om 16.30 uur. De entree is voor zowel 
de kinderen als de begeleiders € 3,00. Bij 
extreem weer gaan de middagen niet door. 

De actuele info hierover vind je op de 
website van Kemenmuseum De Acht Zalig-
heden. Wij zien je graag op 27 oktober aan 
de Kapelweg 2 in Eersel.

www.achtzaligheden.nl

Van ‘afval’ kunst maken in 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden

In de Kempengemeenten hebben we 
een rijk verenigingsleven. Om de vele 
vrijwilligers van deze verenigingen te 
ondersteunen, bieden we samen met 
gemeente Eersel, Bladel en Bergeijk 
cursussen aan. Na eerdere trainingen 
‘Weerbaarheid en de sportvereniging’ 
organiseren we nu een verdiepingscur-
sus met als thema ‘Grensoverschrijdend 
gedrag’. Grensoverschrijdend gedrag 
is een actueel thema, met name in de 
sportwereld. Vrijwilligers die de eerste 
cursus niet hebben gevolgd, kunnen ge-
woon deelnemen.

Vier modules
De cursus bestaat uit vier modules. Je 
hebt het meest aan de cursus door alle vier 
de modules te volgen. Het is echter ook 
mogelijk om één, twee of drie modules te 
volgen. 

De training wordt verzorgd door Ruben 
Keulers van The Movement Company (psy-
chofysiek trainer/coach en pedagoog) op 
de volgende data:
-  Module 1 op 16 november 2021: grens-

overschrijdend gedrag tussen twee leden 
-  Module 2 op 14 december 2021: grens-

overschrijdend gedrag tussen de trainer/
coach en één lid

-  Module 3 op 18 januari 2022: grensover-
schrijdend gedrag binnen de vereniging

-  Module 4 op 15 februari 2022: grensover-
schrijdend gedrag van ouders  

De modules worden steeds vanaf 20.30 
uur gegeven in de Avanti-Turnivo hal van 
Sporthuis Reusel. Kijk voor meer infor-
matie over de modules op de website 
www.kempenbranie.nl.  

Aanmelden 
Elke vereniging in de Kempen met jeugd-
leden kan meerdere deelnemers aanmel-
den voor één of meer modules. Stuur dan 
voor 1 november een e-mail naar Karin 
Soontiëns via k.soontiens@reuseldemier-
den.nl. Vermeld daarbij de naam van de 
vereniging; de namen, e-mailadressen en 
telefoonnummers van de deelnemers en 
de module(s) waaraan de deelnemers mee 
willen doen. Let op: vol = vol! Aan elke 
module kunnen maximaal 20 mensen deel-
nemen.

Deze training komt voort uit #Kempenbra-
nie; een aanpak die inzet op het positief 
beïnvloeden van jongeren en hun omge-
ving. Kijk voor meer informatie op 

www.kempenbranie.nl

Cursus ‘Grensoverschrijdend 
gedrag’ voor vrijwilligers 
van verenigingen
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

Kijk voor meer info op 
www.garagehuijbregts.nl 
of loop eens geheel 
vrijblijvend 
bij ons binnen.

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Kop
haas 

Kippen
gehakt 

Seizoens
burgers

Houthakker
steak 

Runder 
tartaartjes

HouthakkerHouthakkerHouthakker

100 gram € 1,35

gehakt gehakt 

SeizoensSeizoens

500 gram€ 4,99
Runder Runder 

500 gram € 4,50

Gebraden fricandeau

Bacon

100 gram € 1,99
Gebraden fricandeau

BaconBacon

Gebraden fricandeau
100 gram € 1,75

BaconBaconBacon

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 25 OKTOBER T/M ZATERDAG 30 OKTOBER

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

                                                      

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

Runder 
gehakt

POMPOENEN

Diverse s�rten 
stam ot. Kom 
n�r de winkel 

v�r het              
a�or�ment.

STAM�OT
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stam ot. Kom stam ot. Kom stam ot. Kom stam ot. Kom 
n�r de winkel 
stam ot. Kom 
n�r de winkel 
stam ot. Kom 

v�r het              v�r het              
a�or�ment.

V�r de sier, om te 
knutselen of om 

le�er soep van te 
maken.

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

haas haas haas 
Naturel/Gemarineerd

burgersburgers
4+1

GRATIS
Aan stuk of 

gesneden. We 
he�en zowel jong 
als jong belegen.

HO�ANDSE K�S

STAM�OT
diverse smaken!POMPOENEN STAM�OT

diverse s�rten!

HO�ANDSE K�S
(jong) belegen

als jong belegen.als jong belegen.
NU EXTRA V¢RDELIG

NU V¢R €7,99 p/kilo 

500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram

haas haas haas 

100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram € 1,35€ 1,35€ 1,35€ 1,35€ 1,35€ 1,35 500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 
Naturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/Gemarineerd
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NU EXTRA V¢RDELIG

steak steak steak 

Bacon

4+1
GRATIS

tartaartjestartaartjes

BaconBaconBacon

4+1
GRATIS
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Meeltjes

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.

Zondag 24 oktober vlooienmarkt
Sporthal Tivoli, Geert Grootestraat 72, 
Eindhoven. 09.00-16.00 uur. 
Info: 06-20299824. 
www.timmermansevenementen.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.

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

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

Fietsenmaker ‘t Sjapapke
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor verkoop, reparatie en/of onderhoud van 
uw (elektrische) fiets. GRATIS bij u opgehaald 
en retour gebracht! Bel: 06-51573237.

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.

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.

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

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.

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

2 paar dameslaarzen en 2 paar lage 
damesschoenen, z.g.a.n. Tel. 381157.

Hardhouten raamkozijn, draaikiep, h/b 110/215 
cm met 60 cm borstwering, ongebruikt. T.e.a.b. 
Tel. 06-82180973.

75 Duitstalige langspeelplaten in 1 koop, 
€ 25,-. Tel. 06-29014825.

Gezelschapsspel Pie Face van Hasbro 
Gaming voor kinderen vanaf 5 jaar.
Tel. 06-48052377.

Border Collie puppy’s, 6 weken oud.
Tel. 06-48052377.

Gratis hulp aangeboden voor ouderen door 
ervaren verpleegkundige, in Hapert en directe 
omgeving. Tel. 06-34412325. 

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4-6 uur, 
tegen vergoeding, op woensdag, donderdag of 
vrijdag in Lage Mierde. Tel. 06-15643685.

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.

GEZOCHT: Adresjes voor huishoudelijke hulp 
voor op de vrijdag. Tel. 06-10690281. 

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.

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: Schilderijen en 
geschilderde platen met olieverf. Tel. 381157.

GRATIS AF TE HALEN: TV, type 20PF5121, 
20 inch, incl. ophangbeugel. Tel. 06-33841842.

GRATIS AF TE HALEN: Speelgoed voor 
jongens en meisjes. Tel. 0497-360905.

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

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

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

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

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

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

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

DIVERSEN

GEZOCHT

GEVONDEN

GEVRAAGD

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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30 & 31
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Durf jij het aan 
om te komen 

shoppen?

Weekend

met griezelig 
leuke acties
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Petrusklepel
Allerzielen komt eraan. Een weemoedige 
tijd, maar ook een mooie tijd. Net als een 
goede moeder vergeet de kerk haar overle-
den kinderen niet. Ik spreek wel eens moe-
ders die na een heel leven nog over hun 
overleden kind spreken alsof het gisteren 
gestorven is. Wat een liefde... En als deze 
moeders zelf uit de tijd raken, gaat de kerk 
nog door met gedenken. We bidden voor 
alle overledenen van alle tijden. En heel 
bijzonder noemen we de namen van men-
sen met wie we nog binding voelen. De 
gezongen Mis van Allerzielen is op dins-
dag 2 november om 19.00 uur in Bladel. 
Na afl oop drinken we koffi  e in het zaaltje. 
Nabestaanden van dit jaar hebben er als 
het goed is een uitnodiging voor gehad. 
Omdat er ook mensen gestorven zijn aan 
corona en er soms geen kerkelijk afscheid 
kon zijn, nodig ik iedereen uit die iemand 
op zo’n manier moest afstaan een Misin-
tentie door te geven voor Allerzielen. Die 
schenkt de parochie aan de nabestaanden. 
De medewerkers van het secretariaat hel-
pen u graag verder. Zo zijn we als parochie 
ook een beetje moeder. 

Pastoor Schilder

Vooravond - H. Severinus
Zaterdag 23 oktober
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

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

Maandag 25 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Evaristus
Dinsdag 26 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 27 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Bert en Paula Coppens-Esser en 
  hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

HH. Simon en Judas, apostelen
Donderdag 28 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 29 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 30 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  

31e Zondag door het Jaar
Zondag 31 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 30 en 31 oktober)

Bladel zaterdag:
- Voor de overledenen van de parochie

Bladel zondag:
- Toon van Herk
- Harry Klijn en overleden familieleden
- Martien Sanders (nms. zijn vrouw, 
  kinderen en kleinkinderen)

Casteren:
- Voor de overledenen van de parochie

Hapert:
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven

Hoogeloon:
- Ouders Janssen-van Dreuten en zoon Jan

Netersel:
- Voor de overledenen van de parochie

Verzoek om informatie
Op het kerkhof van Bladel liggen twee 
graven waarvan de grafrechten al enige 
tijd zijn verlopen. Het betreft het graf met 
grafnummer C 01-15 waarin ligt begraven 
Gerarda Cornelia Brederode-Vooges en 
het graf met grafnummer D 04-08 en D 04-
09 waarin liggen begraven Wilhelmus van 
der Pas en Elizabeth van Best. Het bestuur 
heeft verschillende pogingen ondernomen 
om de rechthebbende van deze graven te 
achterhalen. De genoemde inspanningen 
hebben tot op heden niet tot het gewens-
te resultaat geleid. Daarom via dit verzoek 
een laatste poging om de rechthebbende 
van beide genoemde graven te achterha-
len. Eenieder die hierover het bestuur infor-
matie kan verstrekken wordt verzocht con-
tact op te nemen met het parochiekantoor 
op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur of 
telefonisch via 0497-387618. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

31e Zondag door het Jaar
Zondag 31 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Lisa Brouwers
- Anneke Huijbers en 
  overleden familie Huijbers-Stans
- Jan Castelijns
- Hennie Janssen en 
  overleden ouders Jac Janssen 
  en Greet Janssen-Vosters

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 
www.sintclemens.eu/kerk-tv

Contactgegevens 
pastorie/parochiekantoor
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel
Website: www.parochiepetruspaulus.nl

•  Pastorie Bladel: Pastoor Schilder,    
telefoon 0497-381234. 

Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur. 
Tel. 0497-387618. 
E-mail: kantoor@parochiepetruspaulus.nl 

(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)

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

Zondag 24 oktober: 10.00 uur. Ds. M.J Kreeft
Zondag 31 oktober: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven

- 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 24 oktober: 10.00 uur. Ds. J. Beks uit Eindhoven
Zondag 31 oktober: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  0 13  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

INFORMATIEF

“Blijf bij mij heer als ’t avond wordt
en ’t lichaam de krachten begeven,
blijf bij mij in die bange nachten
en breng mijn ziel het eeuwig leven”

In alle rust, in het bijzijn van zijn dierbaren is overleden onze lieve vader, 
schoonvader en opa

Jan Boerjan
Johannes Franciscus

Bij leven directeur van RK Basisschool de Akkerwinde te Hooge Mierde 
(1964 - 1995)

Weduwnaar van Riet Boerjan - Willems

* Biervliet, 1 februari 1934 † Utrecht, 11 oktober 2021

 Maarssen: Regien en Remco Meeuwsen - Boerjan
  Casper en Luuk Meeuwsen

Correspondentieadres: 
Snijders uitvaartzorg, Familie Boerjan, Kerkweg 14, 3603 CM  Maarssen

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op zaterdag  
16 oktober. 

Nooit meer “effe aan opa vragen...”

Verdrietig nemen wij afscheid van

Martien van Eekert
“De Stucadoor”

REUSEL✴ 07-09-1937 † 15-10-2021

echtgenoot van

Nelly van Eekert-de Laat
† 14-04-2020

Kinderen en kleinkinderen

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen. 

Dooleg 13, 5541 GH  Reusel

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
   13.00 uur-15.00 uur: vergadering Seniorenvereniging KBO Hapert
  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

25 OKTOBER

T/M

VRIJDAG 

29 OKTOBER

Burgemeester Annemieke van de Ven 
en wethouder Maarten Maas ontvingen 
vorige week 12 inwoners uit onze 
gemeente, afkomstig uit Syrië, Afgha-
nistan en Turkije. Tijdens een speciale 
bijeenkomst hebben zij hun participatie-
verklaring ondertekend. 

Met het tekenen van de participatieverkla-
ring geven ze aan dat ze de Nederlandse 

kernwaarden kennen en dat ze deze res-
pecteren. Ook verklaren ze hiermee dat ze 
een actieve bijdrage zullen leveren aan de 
Nederlandse maatschappij. 

De participatieverklaring is een verplicht 
onderdeel van de inburgering voor nieuw-
komers. Ter voorbereiding op de uitreiking 
hebben de deelnemers vier workshops ge-
volgd. Hierin hebben ze uitvoerig met elkaar 
gesproken over de kernwaarden vrijheid, 
gelijkheid, solidariteit en participatie en hoe 
die doorwerken in hun eigen leven hier in 
Nederland. Daarnaast is ingegaan op ge-
zondheid, welzijn en cultuur. We wensen 
onze inwoners veel geluk en succes met de 
verdere inburgering en we hopen dat ze zich 
snel thuis zullen voelen in onze gemeente.

Uitreiking participatieverklaringen
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more than just a bar

10 years the boss brothers

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

pubnights
elke vrijdag live muziek

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

v r . 0 5 . n o v e m b e r
T h e  S h e r r y ’ s  l i v e

v r . 1 2 . n o v e m b e r
B a r t  &  A l e x  l i v e

vv r . 1 9 . n o v e m b e r
b e e f  j e r k y  l i v e

v r . 2 6 . n o v e m b e r
m o n o m a n  o n e m a n b a n d

v r . 0 3 . d e c e m b e r
f r i t s  &  D a n n y  l i v e

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

De gDe gezelligste start van je weekend!

 

top 2000 café quiz
Muziek - quiz - video clips - kerstsfeer - gezelligheid

V R . 2 4 . 1 2 K E R S T A V O N D

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

Z A . 0 6 . 1 1

monsters of metal
Metallica - volbeat - megadeth - slayer - rammstein

Z O . 1 2 . 1 2

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


