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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het is één van de oudste 
solistenconcoursen van Nederland. In het 
begin werden er zelfs twee weekenden 
voor uitgetrokken, zoveel deelnemers 
wilden zich presenteren aan een deskun-
dige jury. Uit heel Nederland kwamen de 
slagwerkers en blaasmuzikanten om hun 
talent te laten horen. Dit jaar vindt de 54e 
editie plaats en die wordt voor het eerst 
anders van opzet. Eline, Ineke en Mar-
loes van Koninklijke Harmonie L’Union 
uit Bladel vertellen er graag over.

Vrije muziekkeuze
Of Bladel het eerste solistenconcours van 

Nederland was, weten de dames niet zeker 
maar dat ze nog één van de weinigen zijn, 
is zeker. “In Brabant zijn er nog maar drie”, 
weet Eline. “Dat is jammer want het is altijd 
een heel mooie manier om te ervaren waar 
je staat als muzikant. Sommige muzikan-
ten werken een half jaar naar hun optreden 
toe. Het zijn dan ook niet de makkelijkste 
stukken waar ze uit kunnen kiezen. Of kon-
den moet ik eigenlijk zeggen want er gaat 
wat veranderen. Tot vorig jaar was het zo 
dat er een Repertorium  - een verzameling 
muziekwerken - is waaruit de deelnemers 
kunnen kiezen. De juryleden kenden deze 
stukken ook door en door en wisten dus 
precies waarop ze moesten beoordelen. 
Dit jaar wordt de muziekkeuze helemaal 

vrij gelaten; iedere deelnemer mag zelf we-
ten welke muziek hij of zij speelt. Het hoeft 
niet eens meer een klassiek werk te zijn. 
Voor de jury misschien wel iets lastiger om 
te beoordelen maar voor de deelnemers 
wel fi jn. We vermoeden dat er toch nog 
regelmatig voor klassiek werk gekozen zal 
worden omdat daar nu eenmaal de meeste 
uitdaging in ligt.”

Artistieke ondersteuning
De keuze van de muziek is niet het enige 
dat verandert. Marloes: “Vanaf dit jaar mo-
gen de deelnemers zelf weten door welke 
discipline ze ondersteund worden. 

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  
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uw  badkamer
van   a   tot   z

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 816

Sanitairdekempen.nl

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

Specialist in 
kunstgebitten

Europalaan 79
5531BG Bladel 
0497 36 73 69

info@tppvansteenbergen.nl • www.tppvansteenbergen.nlinfo@tppvansteenbergen.nl • www.tppvansteenbergen.nl

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

bereikbaar!

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

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist
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Solisten-
concours 
Bladel 
verandert 
van opzet
Meer keuzevrijheid in het 
derde weekend van januari
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Pre-gymnasium 
vanaf de start 
een succes

5
Boek over afwikkeling 
nalatenschap van de 
familie van Overdijk

13 35-42

Vanuit het Solistenconcours van Bladel kun je als deelnemers doorstromen naar de Brabantse kampioenschappen en wie weet van 
daaruit ook naar de landelijke. Ineke: “Voor publiek is een bezoek aan het Solistenconcours aan te raden; alle niveaus gaan door 
elkaar en de mooiste werken komen voorbij.”

Ruim aanbod van 
vacatures uit de regio
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za. 30 en zo. 31 za. 30 en zo. 31 
Oktober Opening Oktober Opening 
Van De Grootste Van De Grootste 

Sfeer
Van De Grootste 

SfeerSfeer-
Van De Grootste Van De Grootste Van De Grootste 

SfeerSfeer-- En SfeerSfeerSfeer En En En 
Kerstshow Van Kerstshow Van 

De Kempen! 

Bloembollen 
plant ze nu!

zondag 
31 oktober

open van 12:00 
tot 17:00 uur

frisdrankvoordeel.nl trays vanaf 8,00acties geldig van
29-10 tm 04-11-21

Bloempotje Boule
Diverse kleuren

Doorsnede Ø 7 cm
1,79 per stuk

Aftellen naar Kerst…

Wij testen GRATIS uw vijverwater

22,⁹⁹
28,98

actie

Gardena bladhark 
Incl. steel 130 cm
Diverse kleuren

Kamerplanten-
potgrond 10L
Pokon

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 zondag: 12:00 – 17:00 uur

Groene plantenmix mini
1,89 per stuk

3,⁹⁹
4,99

actie2,⁴⁹
6 voor

Violen (winterhard)
Groot- of kleinbloemig

0,65 per stuk

Violen 
Groot- of 

Batterijverlichting
50 LED lamps
2,99 per stuk

6,⁹⁹
3 voor

Steekshuimblokken
3 groene blokken per pak
2,29 per pak

5,⁰⁰
3 pakken

3 groene blokken per pak

4,-
3 voor

4,-
3 voor

Gardena bladhark 
Incl. steel 130
Diverse kleuren

HOOGELOON - Het weekend goed 
beginnen samen met vrienden en 
collega’s? Dan mag je de vrijdageditie 
van Vrienden van Sint Joris Live op 5 
november zeker niet missen! 

De deuren van gemeenschapshuis D’n 
Anloôp in Hoogeloon gaan al om 17.00 uur 
open. Om 18.00 uur start het voorprogram-
ma waarna St. Joris Showband er samen 
met de huisband onder leiding van Bas 
Soetens (bekend van Pyro) er weer een 
ouderwets feestje van gaan maken. 

De drank staat koud en de frituurpan is 
opgewarmd, dus ook voor de inwendige 
mens is er geen gebrek. Bestel vandaag 
nog je kaarten via www.stjoris.com/VSJL 
(€ 17,50 per stuk (exclusief administratie-
kosten). Indien er nog kaarten over zijn zul-
len deze op de avond zelf voor € 20,- te 
verkrijgen zijn aan de kassa maar vanwege 
de nu bestaande corona-maatregelen is de 
capaciteit van de zaal en dus ook het aan-
tal tickets beperkt. 

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

Neem je collega’s mee naar de VrijMiBo 
bij Vrienden van Sint Joris Live!

VESSEM - Op zondag 7 november, om 
14.30 uur, treedt de Collins Live Experi-
ence op in D’n Boogerd, Servatiusstraat 
6 in Vessem.

Phil Collins, een van de meest succesvolle 
singer-songwriters aller tijden. Met meer 
dan 100 miljoen verkochte albums is hij een 
van de grootste artiesten ter wereld. Hits als 
‘Against All Odds’, ‘In Air Tonight’, ‘Sussu-
do’ en ‘Easy Lover’ staan in het collectie-

ve muzikale geheugen gegrift van menige 
generatie. Hits op zijn naam, zowel als solo-
artiest alsmede met de band Genesis.

Uit liefde voor zijn muziek brengt de 
12-koppige Collins Live Experience alle 
Collins-hits in een twee uur durende show 
in D’n Boogerd. Een experience om niet te 
vergeten. Tickets à € 15,- kan je bestellen 
via: tributebands@dnboogerd.nl. Wees er 
snel bij, want vol = vol!

Phil Collins tribute in D’n Boogerd



3 29 oktober 2021

Voorheen was er alleen keuze uit piano. Dat 
mag nog steeds maar elk ander instrument 
of kunstvorm is toegestaan. Wil je dansers 
bij je presentatie, dan kan dat. Een schilder 
die de muziek live vertaalt naar een doek, 
prima. Zo lang het aantal deelnemers per 
optreden niet groter is dan acht perso-
nen en alles binnen vijftien minuten op- en 
afgebouwd kan zijn, mag het. Die nieuwe 
regels zijn door de bond zo opgesteld en wij 
zijn er blij mee. Het schept namelijk nieuwe 
kansen.”

Volwassenen
De meeste deelnemers zijn lid van een mu-
ziekvereniging maar als dat niet zo is, ben 
je ook van harte welkom om in te schrijven. 
Eline: “Wat we vooral heel leuk zouden vin-
den als volwassen muzikanten weer mee 
gaan doen. In de afgelopen jaren was het 
Solistenconcours vooral iets voor de jeugd 
omdat het veelal gekoppeld was aan de 
muziekles maar de opzet is altijd geweest 
dat het voor alle leeftijden was. Volwasse-
nen hebben het vaak druk met werk, gezin 
en sociale verplichtingen; die maken min-
der tijd voor het instuderen van een pittig 
muziekstuk, een uitzondering daargelaten. 
We hopen dat met het versoepelen van de 
regels, iedereen enthousiast wordt en zich 
inschrijft.”

Beoordeling
Het houdt niet op met de wijzigingen. Ineke: 
“Normaal gesproken kreeg elke deelnemer 
een cijfer als beoordeling en uiteindelijk 
werd er in elke categorie een beker uitgereikt 
aan de winnaar. Hoe we dat laatste doen, 
daar zijn we nog niet helemaal over uit, 
maar deelnemers kunnen aangeven geen 
beoordeling in cijfers te krijgen. Ze mogen 
kiezen tussen een beoordeling in punten 
of feedback. Dat laatste haalt de spanning 
van het presteren voor sommigen weg. In 
dat juryrapport komt eerlijke feedback te 

staan waar de muzikant verder mee kan.” 
Vanuit het Solistenconcours van Bladel kun 
je als deelnemers doorstromen naar de Bra-
bantse kampioenschappen en wie weet van 
daaruit ook naar de landelijke. “Voor publiek 
is een bezoek aan het Solistenconcours aan 
te raden; alle niveaus gaan door elkaar en 
de mooiste werken komen voorbij.”

Organisatie
Het Solistenconcours van Bladel, waar ove-
rigens veel leden van L’Union zelf aan deel-
nemen, vindt plaats op 16 januari. Bij geble-
ken belangstelling is ook alvast 15 januari 
gereserveerd bij Den Herd. Marloes: “Vanaf 
het begin staat het derde weekend van ja-
nuari in het teken van het concours, onze le-
den weten dat en houden er rekening mee. 
Een aantal van de leden doet mee en de 
rest helpt mee. De laatste jaren hebben we 
gemiddeld tachtig deelnemers, die moeten 
allemaal ontvangen worden en naar de juis-
te ruimtes worden begeleid. De spanning is 
vaak hoog omdat we het eerste concours 
van het jaar zijn. Muzikanten werken maan-
denlang aan de voorbereiding en tijdens het 
Solistenconcours moet je dan pieken.”

Improviseren
Heel even duikt de organisatie terug in de 
herinneringen. Ineke: “Ik ken het verhaal dat 
deelnemers uit het hele land naar Bladel 
kwamen. Touringcars werden ingezet om 
hele verenigingen deze kant op te brengen. 
Maar ja het is in januari en de winters wa-
ren vroeger strenger dan nu. Kwam een bus 
halverwege stil te staan in de sneeuw, geen 
beweging meer in te krijgen. Hadden wij in 
één klap dertig deelnemers minder. Vooral 
jammer voor hen want wij konden met wat 
schuiven toch het programma door laten 
gaan. Er wordt soms een beroep gedaan op 
ons improvisatietalent. Dat kan bij het orga-
niseren en bij de nieuwe opzet ook tijdens 
het optreden. Overigens kiezen muzikanten 
er wel eens voor om zonder bladmuziek te 
spelen. Heel knap want dan speel je de mu-
ziek precies zoals die bedoeld is, op gevoel. 
Levert altijd een betere beoordeling op.” 
Heb je zin gekregen om mee te doen maar 
ben je nog niet ingeschreven? Ga dan naar 
onderstaande website. Alle praktische info 
die je nodig hebt is daar te vinden.

www.solistenconcoursbladel.nl

vervolg van pagina 1

MUZIKAAL

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

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

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

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

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

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZATERDAG
6 NOVEMBER

ELF ZADENBROOD
Meergranenbrood op basis van tarwe,

Australische tarwe en spelt. Verder chia zaad,
boekweit, lijnzaad, gierst, rogge, havervlokken, 

tarwemoutvlokken, gerst, soja, mais en rijst. 
Gedecoreerd met maanzaad en sesamzaad.

Van € 3,60   

Nu voor € 3,00
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Winterfair
in Knegsel
KNEGSEL - Op zondag 7 november, 
van 11.00 tot 16.00 uur, is er een 
Winterfair in de Leenhoef,  Steensel-
seweg 8a in Knegsel. 

Er is een grote diversiteit van deelne-
mers en de toegang is gratis.

Vanwege de coronamaatregelen kon 
de weekmarkt sinds vorig jaar alleen 
gescheiden plaatsvinden. Een gedeelte 
bleef op het marktplein, terwijl het an-
dere deel een nieuwe plek kreeg op het 
Kerkplein. 

Vanwege de versoepelingen is besloten de 
weekmarkt weer geheel te laten plaatsvin-
den op het marktplein. Vanaf 5 november 
nemen alle marktkooplieden dan ook weer 
hun vertrouwde standplaats in.

Weekmarkt weer 
op het marktplein
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

JONG & OUD

M E U B E L E N
SLAAPCOMFORT

Hamonterweg 143, Achel, België, www.winzo.be

Een gezellige avond! Wijnproeverij voor thuis van Proefkoffer.
Geniet aan je eigen tafel van puur Nederlandse topwijnen & 

heerlijke hapjes. In combinatie met online filmpjes én proeftips 
ervaar je het unieke verhaal achter onze wijnmakers.

Begin je smaakreis op www.proefkoffer.nl/Bestellen/ 

@proefkoffer

Originele 
wijn/spijs box 
cadeau 
bij aankoop 
eetkamer 
naar keuze. 
Aangeboden 
door:

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

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

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

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

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

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

Broekstraat 15, Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Con-
tact maken met je kindje begint al in de 
zwangerschap. ‘Hoor je mij?’ is er spe-
ciaal voor zwangere vrouwen en hun 
partners. Tijdens deze bijeenkomst leer 
je veel over de taalontwikkeling van je 
kindje, van foetus tot baby. 

Je leert manieren om een prettig, ontspan-
nen en fijn contact op te bouwen met je 
baby, in de buik en ook daarna. Je leert 
wat het belang is van voorlezen, praten en 
zingen, en hoe dit de ontwikkeling van je 
kindje stimuleert. Onze BoekStart-coach 
geeft je praktische tips zodat je meteen  
samen aan de slag kunt.

BoekStart
BoekStart is een succesvol leesbevorde-
ringsprogramma voor jonge kinderen tus-
sen 0 en 4 jaar. Het doel van BoekStart 
voor baby’s is om ouders en baby’s inten-
sief met kinderboeken en het voorlezen 
daarvan in aanraking te brengen, zodat al 
op jonge leeftijd de taalontwikkeling bevor-
derd wordt en leesplezier gestimuleerd.

Reserveren
De toegang is gratis en vindt plaats in Bi-
bliotheek Bladel op donderdag 4 novem-
ber van 19.30 tot 20.45 uur. Via de agenda 
op de website kun je je aanmelden voor de 
activiteit. 

Verhinderd deze datum? Dezelfde bijeen-
komst vindt plaats in Bibliotheek Reusel 
op donderdag 9 december van 19.30 tot 
20.45 uur.

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing ‘Hoor je mij?’ in de Bibliotheek

LUYKSGESTEL - IVN afdeling Bergeijk- 
Eersel organiseert dit jaar samen met 
gemeente Bergeijk een natuurklus in de 
oevers rondom het Zwartven in Luyks-
gestel. 

‘Het water van Luyksgestel’, zoals het 
Zwartven ook wel wordt genoemd, ligt 
diep in het Venakkerbos in Luyksgestel 
verscholen. De oever met heide is op dit 
moment begroeid met berken, dennen en 
andere boompjes en struiken. We gaan tij-
dens de Natuurwerkdag de oever weer vrij 
maken, zodat de heide zich daar weer kan 
ontwikkelen.   

Jong en oud welkom
Zin om samen met vrienden, familie of bu-
ren heerlijk buiten een (halve) dag aan de 
slag te gaan? Jong en oud zijn van harte 
welkom om, onder begeleiding, mee te hel-
pen in de oevers rondom het Zwartven.

6 november van 10.00 tot 15.00 uur
We verzamelen op zaterdag 6 november 
tussen 09.45 en 10.00 uur aan het einde 
van de Bosserdijk (de Bosserdijk is een zij-
straat van het Boscheind in Luyksgestel).
Vanaf deze verzamelplaats lopen we ge-
zamenlijk naar het Zwartven. De natuur-
werkdag eindigt om 15.00 uur. De organi-

satie stelt handschoenen en professioneel 
handgereedschap beschikbaar. Voor (war-
me) drank en een volwaardige lunch wordt 
gezorgd. Kun je niet de hele dag maar wel 
een paar uurtjes komen helpen? Ook dan 
ben je van harte welkom!

Aanmelden
Kom gezellig meehelpen en meld je vóór 
donderdag 4 november aan via: https://
www.natuurwerkdag.nl/klus/zwartven-luy-
ksgestel/2021-11-06. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen via 06-20352056 
of info.ivnbe@gmail.com.

Doe ook mee met de 
Natuurwerkdag bij het 
Zwartven in Luyksgestel
De grootste groene vrijwilligersdag van Nederland!
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

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

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

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

Wij zijn op zoek naar werknemers

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

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

Trotseer bijtende 
kou, striemende 

wind en stromende 
regen met deze 
nieuwe stretch 

winterjas. 
Winddicht, 

waterdicht én 
ademend. 

Verkrijgbaar in
 6 kleuren

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het Pius X-College is onlangs 
begonnen met een pre-gymnasium. Een 
manier op groep 8’ers kennis te laten 
maken met de middelbare school waar 
ze wellicht volgend schooljaar naartoe 
gaan en waar ze uitgedaagd worden 
om alvast hun kennis te vergroten en 
hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren. 
Directeur havo/vwo Marjolijn Cuppers 
en teamleidster onderbouw havo/vwo 
Maria Hellwig praten je bij.

Initiatief 
“Het initiatief kwam van KempenKind”, be-
gint Marjolijn haar verhaal. “Er zijn kinderen 
die graag wat meer uitdaging in de lesstof 
willen, voor wie het soms niet snel genoeg 
gaat. Een aantal van hen zit in het Connect-
Lab, voorheen de regionale Plusklas. Een 
aantal kinderen blijft gewoon in de reguliere 
klas maar is toe aan beetje extra kennis. Ze 
zijn, wat eerder dan klasgenoten, toe aan 
de volgende stap. De vraag van Kempen-
Kind was of wij voor die groep iets konden 
betekenen. Daar zijn we met plezier mee 
aan de slag gegaan en merkten meteen 
dat het enthousiasme bij ons team ook erg 
groot was. We hebben voorbeelden in het 
land gezocht en daar onze eigen  draai aan 
gegeven.”

Succes
De verwachting – of hoop – was dat er 
ongeveer twintig kinderen gebruik zouden 
maken van het pre-gymnasium. Maria: 
“Hadden we ons daar even in vergist. Voor-
dat we het wisten hadden 48 kinderen zich 
aangemeld. Niet zelf natuurlijk, dat liep via 
de scholen waar ze op zitten. We moesten 
dus even schakelen en hebben er twee 
groepen van gemaakt. Voor ons beteken-
de het wel dat de behoefte groot was. We 
zijn heel blij dat het idee aangeslagen is en 
dat we wekelijks een leuke groep mogen 
ontvangen. We hebben wel het programma 
om moeten gooien want we rekenden op 
één groep. Nu komt elke groep eens per 
twee weken.”

Verrassende combinaties
De opzet van het pre-gymnasium is dat de 
groep 8’ers kennismaken met het middel-
baar onderwijs maar op een leuke manier. 

Marjolijn: “We gaan ze niet alvast lessen 
geven die ze volgend jaar ook krijgen. Ook 
heel leuk natuurlijk maar ja dan zitten ze 
zich volgend jaar te vervelen. We hebben 
collega’s gevraagd mee te denken naar de 
invulling van de lessen en die kwamen met 
verrassende combinaties. Zo is er een dag 
Economie/Duits. Of Frans/Muziek, Duits/
Kunst of Wiskunde/Nederlands. Combi-
naties die je niet snel verwacht maar die 
tot een heel aansprekend lesprogramma 
hebben geleid. Docenten gaan van elkaars 
krachten gebruik maken en dat levert echt 
heel mooie dingen op. Er is ook een les 
Klassieke Talen en dan is het niet de be-
doeling dat de deelnemers na afl oop La-
tijn spreken maar wel dat ze méér weten 
over de cultuur in de oudheid. Hoe zagen 
de mensen eruit, wat deden ze? Alles om 
hun nieuwsgierigheid te prikkelen. We zijn 
bijzonder aangenaam verrast door het en-
thousiasme van onze collega’s. Voor hen  
is het leuk om hun vak een keer anders te 
presenteren dan volgens de reguliere les-
methode.”

Enthousiast
De eerste reacties van de deelnemers zijn 
positief. “Ik zie de snoetjes nog voor me 
toen ze net binnen waren”, lacht Marjolijn. 
“Heel timide stonden ze in de hal te wach-
ten maar na een paar minuten was het ijs 
gebroken, maakten ze nieuwe vrienden en 
slurpten ze de lesstof op. Voor hen was het 
de eerste keer dat ze in de collegebanken 
zaten. We hadden ze expres daar neerge-
zet om ze die ervaring te geven. Na afl oop 
bedankten ze zelfs de docenten. Dat zien 
we niet zo vaak op school hoor. In de pau-
ze zaten ze gezellig met de conciërges aan 
de grote picknicktafels in de aula. Mooi dat 
ze meteen contact maakten.” 

Maria vult aan: “Het mooist vond ik dat 
na afl oop de ouders aan de poort 
stonden om ze op te halen. Ook dat zien 
we hier nooit. Ze renden naar hun ouders 
toe met enthousiaste verhalen. Daar doe 
je het toch voor? Bijkomend voordeel is 
dat ze onze school al een beetje kennen 
als ze volgend jaar komen. Ik moet erbij 
zeggen dat er geen aanmeldverplichting 
is; kiezen ze volgend jaar voor een andere 
middelbare school, dan zijn ze nu net zo 
welkom.” 

Twee richtingen
Voor het Pius X-College is dit pre-gym-
nasium ook een mooie manier om te ont-
dekken wat groep 8’ers bezighoudt. “Het 
werkt twee kanten op. Wij kunnen ons als 
school alvast presenteren maar we kunnen 
ook ontdekken hoe groep 8’ers denken, 
wat we van ze kunnen leren en wat ze van 
ons willen leren! Dat zijn de vragen waar 
we nu antwoord op krijgen”, legt Marjolijn 
uit. “Daar kunnen we ons onderwijs weer 

sterker mee maken. Ik sluit niet uit dat in 
de toekomst verschillende richtingen bin-
nen onze school heel anders gaan werken. 
Onderwijs moet sowieso altijd in beweging 
zijn. Laat het pre-gymnasium maar een 
mooie manier zijn om één van die veran-
deringen in te zetten. We willen er voor alle 
leerlingen zijn; voor de leerling die extra 
begeleiding nodig heeft maar ook voor de 
leerling die het allemaal gemakkelijk af gaat 
en wat meer uitdaging vraagt.”

Pre-gymnasium 
vanaf de start 
een succes
Groep 8’ers die extra uitdaging willen, 
krijgen verrassende lesstof op Pius X-College

De opzet van het pre-gymnasium is dat de groep 8’ers kennismaken met het middel-
baar onderwijs maar op een leuke manier. Marjolijn: “We gaan ze niet alvast lessen 
geven die ze volgend jaar ook krijgen. Ook heel leuk natuurlijk maar ja dan zitten ze 
zich volgend jaar te vervelen. We hebben collega’s gevraagd mee te denken naar de 
invulling van de lessen en die kwamen met verrassende combinaties.”

All-In 
Kerst Buffet 2021
- vooraf te reserveren - 

Het Kerstbuffet bestaat uit:
Soep, warme & koude voorgerechten, Chinese 
& Japanse hoofdgerechten en specialiteiten.
En ook...   Teppanyaki-gerechten die uzelf
kunt samenstellen en een dessertbuffet.

À la carte         vanaf 12.00 uur

Kerst Buffet van 16.00 uur t/m 18.30 uur
                                   van 19.30 uur t/m 22.00 uur

Volwassen  € 38,50
65+  € 36,50
Kinderen 5 t/m 11 jaar € 22,00
Kinderen 1 t/m 4 jaar €    9,00

Dranken zijn inbegrepen! 
O.a. wijnen, speciale bieren, aperitief van 
het huis, (verse) sap, frisdrank, koffi e & thee.
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BLADEL - We hebben al een behoorlijk 
team die de Mont Ventoux challenge 
aangaan op 11 juni 2022. Teamleden uit 
Bladel, Duizel en Reusel die allemaal 
op hun eigen manier de strijd aan-
gaan, hardlopen, wandelen, wielrennen 
en zelfs een tandem. Een persoonlijke 
strijd, waarbij je elke vezel in je lijf voelt 
en je tijdens de beklimming zeker de 
verzuring in je spieren zult voelen. 

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

Medicijn dichtbij
Elke week worden er kinderen geboren 
met een energiestofwisselingsziekte. Een 
genadeloze ziekte, waar nog geen medicijn 
voor is. Het onderzoek naar een medicijn is 
van levensbelang. Bij de ernstige vormen 
van de ziekte overlijdt een deel van deze 
kinderen al voor hun tiende levensjaar. 
Niemand kan bij de diagnose met zeker-
heid zeggen hoe het ziektebeeld zal verlo-
pen. Het onderzoek naar het medicijn gaat 

gestaag door, ze beginnen nu met fase 3 
waarbij ze ook het medicijn door kinderen 
mogen laten testen. De verwachting is dat 
het medicijn in 2024 beschikbaar is. Dat 
klinkt toch echt als om de hoek, alleen is 
het onderzoek afhankelijk van geld dat het 
onderzoek door Prof. Smeijtink kan blijven 
doorgaan. Zonder medicijn is er voor deze 
kinderen geen toekomst en dit is onaccep-
tabel!

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

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

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

www.energy4fi nn.nl

Bierproefavond 
bij vv Bladella
Opbrengst voor onderzoek medicijn energiestofwisselingsziekte

Een collega van me bleek besmet met 
het Gommers-virus. Toen ik laatst een 
overleg met hem had, eindigde hij elke 
tweede zin met ‘snap je?’. Dat herkende 
ik van Diederik, die ik dat op tv ook vaak 
hoor doen (maar ja, hij is dan ook erg 
veel op tv). 

Geen misverstand: ik heb grote bewon-
dering voor de man, vanwege de duide-
lijke en kalme manier waarop hij steeds 
dingen over dat andere virus komt uit-
leggen. En voor de wijze waarop hij het 
consequent opneemt voor het personeel 
van ‘zijn’ Intensive Care.

Maar het steeds herhalende ‘snap je?’ 
irriteert me, ook als het uit gewoonte 
wordt gedaan, als ‘stopwoord’. Ik erger 
mij eraan. (Voor de goede orde: het is 
dus niet dat ik me eraan irriteer; dat kan 
niet, want dat is geen Nederlands. Ik 
erger mij dan ook aan mensen die zich 
ergens aan irriteren; ze irriteren mij. Zo, 
dat mocht ook weleens gezegd.)

Terug naar ‘Snap je’. Waarom stoort mij 
dat zo? Over dat soort dingen denk ik na 
op de fi ets naar huis. Je moet wat doen 
met dat brein, nietwaar, als je benen 
intussen autonoom je fi ets met zevenen-
twintig kilometer per uur van Veldhoven 
naar Duizel duwen. 

De reden ligt eigenlijk voor de hand. De 
vraag ‘Snap je?’ bevat de mogelijkheid 
dat het antwoord nee is, dus dat je iets 
niet (meteen) snapt. Dat voelt alsof er 

wordt getwijfeld aan je verstandelijke 
vermogens. Alsof de spreker zegt: “Ík 
snap het al, jij niet dan?”

Waarom stoort mij dat? Omdat ik altijd 
alles in één keer snap…? Mmm…nou 
nee. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
dat niet het geval is. En dat komt meer 
voor. Sterker, het is aan de orde van de 
dag: mensen snappen elkaar vaker niet 
dan wel de eerste keer.

Maar is het gebruik van ‘Snap je?’ 
daarmee niet een toonbeeld van goede 
communicatie? Daarvoor is immers 
nodig dat de zender steeds blijft chec-
ken of zijn boodschap op de bedoelde 
manier bij de ontvanger is geland. Dus, 
concludeerde ik al nadenkend op de 
fi ets, heeft Gommers waarschijnlijk 
gewoon communicatietraining gehad, 
snap je?

Dat brengt me terug bij mijn eigen 
ergernis. Kennelijk kan ik er niet goed 
tegen als eraan wordt getwijfeld of ik 
iets meteen snap. Maar dat zegt (helaas) 
meer over mij dan over degene die wil 
checken of zijn boodschap is aangeko-
men, snap je? 

Diezelfde avond was Diederik te gast 
bij Jinek. Ik zat op het puntje van mijn 
stoel. Maar wat bleek: het ‘Snap je?’ was 
ineens verdwenen! Wellicht heeft een 
ijverige mediatrainer hem erop gewezen 
dat het herhalende ‘Snap je?’ irritatie 
opwekt bij de tv-kijker. Jammer, want 
zo kan mijn verse communicatietheorie 
meteen weer op de schroothoop… 
Snap je?

Snap je?

column

SPECIALIST IN FIETSKLEDING EN ACCESSOIRES

OPEN VAN DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

NIEUWSTRAAT . EERSEL . WWW.BIKEFASHION.NL . VOLG ONS

Demarreer naar een
nieuwe beleving en
laat je persoonlijk     

- Tot ziens bij Bike Fashion -

wintercollectie!
adviseren over de
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Het Pius X-College is een 
brede scholengemeenschap 
voor atheneum, gymnasium, 
tweetalig vwo, havo, vmbo
en praktijkonderwijs. 

Wij zoeken per direct een 

Als vrijwilliger surveilleer je en voer je 
ondersteunende werkzaamheden uit. Je bent 
inzetbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 
10.30 tot 16.15 uur. Kijk voor meer inhoudelijke 
informatie op www.piusx-college.nl

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV vóór
8 november 2021 aan Maartje Dolkemade,
hoofd P&O per e-mail 
m.dolkemade@piusx-college.nl

Vrijwilliger Extra Tijd Toets Lokaal

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
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KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

REUSEL - De 
Heemkunde 
Werkgroep 
Reusel or-
ganiseert op 
dinsdag 16 

november een lezing over het wel en 
wee van een aantal illustere Brabantse 
dorpsartsen. De lezing wordt gehouden 
door Jan van Eijck.

‘Help, de dokter verzuipt’, ‘Merijntje Gijzen’ 
of meer recent ‘Dokter Tinus’: in al deze se-
ries speelt de dorpsdokter een prominente 
rol. Ook Brabant heeft in het verleden tal 
van dergelijke geneesheren gekend, ieder 
met een geheel eigen karakter of speci-
fieke eigenaardigheden. Neem Arnoldus 
Fey die het in de 17e eeuw aandurfde om  
borstamputaties te doen in gevallen van 
borstkanker, nog met best veel succes 
ook. Of Jan Bolsius uit Den Bosch, die in 
1778 een aantal moeilijke operaties deed 
na ongevallen bij patiënten met botbreu-
ken of met dwarslaesies. Aan de hand van 
Renier Snieders, geboren in Bladel, maar 
50 jaar huisarts in Turnhout, laat Jan zien 
hoe een dokter moest veranderen van op-
vattingen in de 19e eeuw en met succes!

Kwartjesdokter
Jan focust zich speciaal op een aantal 
dokters die immigreerden in de 18e en 
19e eeuw, zoals de Raupp’s uit Bergeijk en 
de De Lang’s in Hilvarenbeek. Allen dok-
ters die met hun legers meetrokken vanuit 
Centraal Europa en die hier bleven hangen. 
Uiteraard zijn er ook de nodige anekdotes 
o.a. over dokter Baptist, de kwartjesdokter 
uit Megen, dokter Wiegersma uit Deurne 
en de Beekse dokter Harry Ruhe.

Over Jan van Eijck
Jan van Eijck, winnaar van de Brabant 
Bokaal 2021 van het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds, werd opgeleid tot huisarts. Hij 
werkte 34 jaar als arts voor de GGD, is 
conservator van Museum De Dorpsdokter 
in Hilvarenbeek en voorzitter van de Heem-
kundige Kring in Goirle. Zijn presentaties 
staan garant voor een avond vol met inte-
ressante informatie en hilarische anekdo-
tes. Aan de hand van kleine persoonlijke 
verhalen schetst Jan de ontwikkeling van 
de plattelandsdokter in de voorbije eeu-
wen. En om met Jan te spreken: “Dat kan 
verdraaid interessant zijn!”

De lezing wordt gehouden op dinsdag 16 
november in de Heemkamer in het gemeen-
tehuis van Reusel. Aanvang is om 19.30 uur. 
De toegang is gratis, zoals ook de koffie/
thee. U bent van harte welkom (wel graag 
tijdig aanwezig). I.v.m. het maximaal aantal 
personen dat we mogen toelaten in onze 
Heemkamer vragen wij om een aanmelding 
per e-mail (lezing@heemkundereusel.nl).

Lezing over het wel en wee van een aantal 
illustere Brabantse dorpsartsen

Jan van Eijck

HAPERT - Elke tweede woensdag van de 
maand komen alleenstaande 65-plus-
sers uit Hapert om 12.30 uur in gemeen-
schapshuis Den Tref bijeen om samen te 
genieten van een heerlijke maaltijd. 

Wij kunnen nog een paar extra gasten ont-
vangen. Vindt u het ook gezellig om samen 
te eten en valt u binnen onze doelgroep, 
dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de 
Pollepels: Ria van Dingenen, tel. 0497-
382703 of Toos Hoeks, tel. 0497-384238. 
Graag voor 6 november aanmelden, dan 
kunt u er op 10 november nog bij zijn!

Samen aan tafel

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 kan u 
contact opnemen met 06-10102638 of 
mailen via aeddekempen@gmail.com.

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

Uit onderzoek van Veilig Verkeer Neder-
land blijkt dat er in 2020 een forse stij-
ging was van verkeersongevallen waar-
bij een fietser betrokken was. Er waren 
in 2020 namelijk 80.000 ongevallen met 
een fiets, waarbij de fietser gewond 
raakte. In 2010 waren dat er nog ‘maar’ 
50.000. Het aantal omgekomen fietsers 
is in 25 jaar nog nooit zo hoog geweest. 
In 2020 kwamen er 229 fietsers om het 
leven. Een derde daarvan verongelukte 
op een e-bike. Dit blijkt uit cijfers van 
het CBS. Genoeg cijfertjes, maar helaas 
wel de realiteit.

Kijk tijdens het oud papier weggooien 
eens naar de fietsen in je schuur. Zijn deze 
voorzien van goede verlichting? Zorg er-
voor dat jij en je eventuele kinderen deze 
winter goed zichtbaar aan het verkeer deel 
kunnen nemen. Vanaf 1 november start de 
landelijke campagne en wordt er extra ge-
controleerd op fietsverlichting, maar ook 
op mobiel bellen en snelheid. Dit met het 
doel om het aantal verkeersdoden en ge-
wonden terug te dringen. 

Nog één keer wat cijfertjes dan. De be-
keuring voor fietsen zonder fietsverlichting 
is € 30,- voor 16-minner en € 60,- voor 
16-plussers (exclusief € 9,- administratie-
kosten). Een setje fietsverlichting is be-
schikbaar vanaf € 3,-. 

Dennis Kastelijn, wijkagent Reusel

Check je 
fietslicht!
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  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

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

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

Pompoen Cake

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gr pompoenblokjes
o 250 gr zachte boter
o 250 gr bruine basterdsuiker
o 250 gr zelfrijzend bakmeel
o 3 eieren
o 1 tl bakpoeder
o een mespunt zout
o 1 el koek/speculaaskruiden
o 1 mandarijn
o 25 gr walnoten
o 50 gr gedroogde vijgen
o 50 gr dadels

Verwarm de oven voor op 160
graden. Kook de pompoenblokjes in
een laagje water in circa 15 minuten
beetgaar. Giet af, laat uitlekken en
afkoelen. Snijd de pompoenblokjes
wat kleiner, rasp de schil van de
mandarijn (alleen het oranje deel-het
wit is bitter) en pers het sap eruit.
Hak de walnoten, vijgen en dadels
grof.

Klop ondertussen in een grote kom
de boter met de suiker romig.
Gebruik een mixer, voor een luchtige
cake. Voeg een voor een de eieren

toe en klop tot een luchtig mengsel.
Zeef het bakmeel, bakpoeder, de
speculaaskruiden en een mespunt
zout boven de kom en klop langzaam
erdoorheen. Klop als laatste de
mandarijnrasp en -sap door het
beslag en mix nog een paar minuten
door.

Schep met een spatel de
pompoenblokjes, walnoten en
vruchten door het beslag. Giet het
beslag in een ingevette vorm en bak
de cake in de oven in 50-60 minuten
gaar en goudbruin.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 10 personen Voorbereiding: 20 min Klaar in: 1¼  uur

basterdsuiker
bakmeel

el koek/speculaaskruiden

Deze zondag is het HALLOWEEN  en 
ook al is dit van origine een Amerikaanse 
feestdag (bij ons Allerheiligen) tegenwoor-
dig doen we er hier ook volop aan mee. 
Vorig jaar was er o.a. in het centrum van 
Bladel een Halloween speurtocht met als 
thema Zwarte Kaat.

Ik weet niet of dit jaar activiteiten op het programma staan, maar de pompoencake van 
deze week past in ieder geval perfect in het thema. Zeker als je de bovenkant bestrooit 
met poedersuiker en daar een vleermuis of heks van papier oplegt zodat deze tekening op 

de cake blijft staan. Ik wens iedereen een 
griezelig  goed weekend!

Mijn recepten zijn een leidraad, 
voel je vrij om ze aan te 

passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me 

dan een berichtje via 
ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

Pompoen Cake

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gr pompoenblokjes
o 250 gr zachte boter
o 250 gr bruine basterdsuiker
o 250 gr zelfrijzend bakmeel
o 3 eieren
o 1 tl bakpoeder
o een mespunt zout
o 1 el koek/speculaaskruiden
o 1 mandarijn
o 25 gr walnoten
o 50 gr gedroogde vijgen
o 50 gr dadels

Verwarm de oven voor op 160
graden. Kook de pompoenblokjes in
een laagje water in circa 15 minuten
beetgaar. Giet af, laat uitlekken en
afkoelen. Snijd de pompoenblokjes
wat kleiner, rasp de schil van de
mandarijn (alleen het oranje deel-het
wit is bitter) en pers het sap eruit.
Hak de walnoten, vijgen en dadels
grof.

Klop ondertussen in een grote kom
de boter met de suiker romig.
Gebruik een mixer, voor een luchtige
cake. Voeg een voor een de eieren

toe en klop tot een luchtig mengsel.
Zeef het bakmeel, bakpoeder, de
speculaaskruiden en een mespunt
zout boven de kom en klop langzaam
erdoorheen. Klop als laatste de
mandarijnrasp en -sap door het
beslag en mix nog een paar minuten
door.

Schep met een spatel de
pompoenblokjes, walnoten en
vruchten door het beslag. Giet het
beslag in een ingevette vorm en bak
de cake in de oven in 50-60 minuten
gaar en goudbruin.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 10 personen Voorbereiding: 20 min Klaar in: 1¼  uur

VERMAKELIJK

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

HAPERT - Van 29 tot en met 31 oktober 
wordt het heerlijk griezelen in Hapert. 
Leden van buurtvereniging ’t Kerkeped-
je, BV de Hoeven, BV de Boerenkool 
en BV de Vliegert hebben zich kunnen 
opgeven om hun huis en/of voortuin in 
Halloweenthema te versieren. 

Aan de hand hiervan is een plattegrond 
gemaakt waarmee iedereen zijn eigen 
route door Hapert kan maken langs de 
deelnemende huizen. Uiteraard zijn alle 
inwoners uit Hapert van harte welkom om 
mee te genieten van de geleverde inspan-
ningen.

Ook de Hapertse Kluis doet mee. Hier 
mogen de kinderen op zaterdag 30 oktober 
tussen 18.00 en 20.00 een snoepje komen 
halen en genieten van de mooie versie-
ringen op het terras. Dus trek je mooiste 
verkleedkleren aan en doe gezellig mee.

Ben jij lid van één van de deelnemende 
buurtverenigingen? Vergeet dan vooral niet 

te stemmen op het huis dat jij het mooist 
versierd vindt.  Wie weet valt jouw favoriet 
wel in de prijzen. 

De deelnemende huizen zijn:
- Antoon schilderstraat 10   
- Vliegert 15 / 45 / 47
- De Ploeg 1    
- Joseph van dingenenstraat 2
- Lindenstraat  38 / 42 / 43  
- Schoolstraat 10B
- Van den Elsenstraat 1 /6 / 12 / 19 
- Hapertse kluis
- Bernhardstraat 9 / 27 / 41   
- Wilhelminastraat 3
- Julianalaan 11    
- Oude Provincialeweg 9
- Venbroek 22    
- Vestdijk 8
- Nieuwstraat 51
- Distel 14
- Akkerwinde 42    
- Hoefblad 34 / 46 / 52
- Klaproos 36    
- Dennenoord 14

Halloween in Hapert
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DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA
IN EEN TIJDPERK WAARIN WIJ MEER DAN GEMIDDELD OP 
EEN COMPUTER, TABLET OF TELEFOON KIJKEN, VRAAGT 
DAT VEEL VAN ONZE OGEN. 

Eddy van de Woude is over dit actuele onderwerp in gesprek met Patrick van Bommel 
van Van Bommel Optiek uit Hapert. Juist in deze tijd zijn kijkoplossingen voor comfort-
abel en gezond zien geen luxe maar een must. Zelfs voor kinderen heeft Patrick een 
passende oplossing. 

LUISTER AANSTAANDE WOENSDAG 3 NOVEMBER VANAF 12.30 UUR NAAR 
HET LUNCHPROGRAMMA MET FRANK VAN LOON. 

HERHALING OP ZATERDAG 6 NOVEMBER VANAF 11.00 UUR 
MET TIES VAN DER STAS.

Foto: Geert-Jan Timmermans, www.timmermansoog.com 

97.2 FM - 105.7 FM - 106.1 FM - Kabel 94.4 FM

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

INFORMATIEF

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
VAN 43 T/M 75 INCH

- OP VOORRAAD -

VANAF € 499,-

REUSEL - Chauf-
feurs Vereniging 
Reusel organi-
seert op vrijdag-
avond 19 novem-
ber een lezing 
over verkeersvei-
ligheid, verzorgt 
door verkeers-
deskundige Kees 
de Voogd. Tijdens 

de lezing wordt eerst kort vertelt hoe 
Chauffeurs Vereniging Reusel is ont-
staan en wat we allemaal voor evene-
menten organiseren. 

Hierna zal ingegaan worden op de Veilig-
heidsdag, die we vanwege corona helaas 
in 2020 en 2021 niet hebben kunnen or-
ganiseren. Deze Veiligheidsdag organise-
ren we altijd op de derde zaterdag in juni 
voor de schoolverlaters van groep 8 uit 
de gemeente Reusel-De Mierden, die het  
volgende schooljaar naar het voortgezet 
onderwijs gaan. 

Tijdens deze Veiligheidsdag leggen we 
de dode hoek uit aan de kinderen op een 
leuke en leerzame manier. De kinderen die 
de afgelopen twee jaar geen deel konden 
nemen aan de Veiligheidsdag willen we 
graag uitnodigen om deze lezing te volgen 
en mogen in 2022 alsnog meedoen met de 
Veiligheidsdag, als ze dat willen. Daarnaast 
zijn alle ouders/verzorgers die graag meer 

willen weten over de Veiligheidsdag ook 
welkom. Na de uitleg over de Veiligheids-
dag zal nog ingegaan worden op verkeers-
veiligheid. 

Na de lezing willen we een korte pauze in-
lassen en hierna is er nog de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Mocht je vooraf al 
een vraag hebben dan willen we vragen om 
deze alvast door te sturen via cvr-reusel@
hotmail.com, zodat we hier een passend 
antwoord op kunnen geven. 

De lezing wordt gehouden bij zaal De Wek-
ker, Wilhelminalaan 97 in Reusel en is voor 
iedereen gratis en vrij toegankelijk, aan-
melden is niet nodig. Houdt er wel reke-
ning mee dat je een coronatoegangsbewijs 
nodig hebt. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur en we be-
ginnen om 20.00 uur en zal rond 22.30 uur 
afgelopen zijn. Bij binnenkomst is er voor 
iedereen een kop koffie die aangeboden 
wordt namens de chauffeursvereniging. In 
de pauze zijn de consumpties voor eigen 
rekening. 

De lezing wordt mede georganiseerd naar 
aanleiding van onze tentoonstelling in ‘De 
vurstelling’ bij Heemkunde Werkgroep 
Reusel. Er is besloten om de lezing bij De 
Wekker te houden, zodat er meer mensen 
binnen kunnen. We hopen u te mogen be-
groeten op 19 november.

Vrijdag 19 november lezing 
over verkeersveiligheid
Organisatie: Chauffeurs Vereniging Reusel

Op 1 januari 2022 start de nieuwe stich-
ting Regionale Opvang Zwerfdieren 
Eindhoven (ROZE) op de nieuwe loca-
tie aan Kanaaldijk Noord 127a in Eind-
hoven. De stichting gaat zwerfdieren 
opvangen namens 14 gemeenten in de 
regio; onder andere onze gemeente. 

De opvang van zwerfdieren is een wettelij-
ke taak van gemeenten. Tot nu toe hadden 
wij daarvoor een contract met de Dieren-
bescherming. Het gebouw van de Dieren-
bescherming in Eindhoven voldeed echter 
niet meer aan de eisen. De gemeenten 
hebben daarom besloten een nieuw, duur-
zaam opvangcentrum te laten bouwen. 

Stichting ROZE werkt met professionals, 
maar is ook op zoek naar vrijwilligers die 

willen helpen met het uitlaten, verzorgen of 
schoonmaken. Wil je meer weten? Meld je 
dan aan voor de digitale informatiebijeen-
komst op dinsdag 9 november, vanaf 19.00 
uur, door een e-mail te sturen naar roze@
eindhoven.nl. Meer informatie over ROZE 
en de vacatures vind je op 

www.eindhoven.nl/roz

Nieuwe stichting ROZE voor opvang 
zwerfdieren zoekt vrijwilligers!
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8 november van 20.00 tot 21.30

Met medewerking van             
Brabants tweede kamerlid

Inge van Dijk.

Onderwerpen:

 Levendige winkelstra-
ten

 Krapte op de arbeids-
markt

 Toerisme

 Toekomstbestendige          
bedrijventerreinen

Napraatborrel

GRAAG AANMELDEN via info@cdabladel.nl

Het Buurthuis

Marktstraat 14

Bladel

Organiseert:
Nu verkrijgbaar

Diverse skylines op trui, shirt
mok, vogelhuisje etc.

Markt 4, Hapert

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

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

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

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

www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten

Aanmelden 
gemeenteraads
verkiezingen 
t/m 20 december

HAPERT - Op zondag 14 november is 
het eindelijk zover!  Sinterklaas vereert 
Hapert weer met een bezoekje. Deze 
keer gebeurt dit nog in aangepaste vorm 
vanwege de coronamaatregelen. Maar 
het Sinterklaascomité is erg blij voor 
alle Hapertse kinderen dat een Sinter-
klaasintocht door de straten van Hapert 
weer mogelijk is.

We starten om 11.00 uur in De Hoeven en 
de route loopt via de Akkerwinde, Melkweg, 
Corvus, Libra, Boogschutter, Planetenlaan, 
Nieuwstraat, Kerkstraat en Alexanderhof 
naar Den Tref. Daar neemt de Sint buiten 
weer afscheid van ons. Er zal dit jaar geen 
binnenprogramma zijn in Den Tref. 

Evenals vorig jaar zijn er kleurplaten be-
zorgd in heel Hapert. Kinderen kunnen 
deze kleurplaten, of eigen tekeningen, 
mooi versieren en inleveren op de ge-
noemde adressen. De Pieten zorgen dat 
alle post bij de Sint terecht komt. In de loop 
van de middag, tussen 13.00 en 18.00 uur, 
komen deze Pieten bij alle kinderen, die de 
kleurplaat of iets anders moois hebben in-
geleverd voor de Sint, een verrassing be-
zorgen. 

De Sint zal de allermooiste kleurplaat of 
tekening belonen met een persoonlijke 
bezoekje. De tweede mooiste kleurplaat 
wordt beloond met een huisbezoek van 
2 Pieten. Dus maak er iets moois van. 
Tot zondag 14 november!

Het Sinterklaascomité bedankt hierbij ie-
dereen voor de bijdrage die is gegeven tij-
dens de jaarlijkse collecte in de week van 
18 oktober. Zoals vermeld wordt deze op-
brengst gebruikt om er een feestelijke dag 
van te maken voor alle kinderen in Hapert. 
Voor meer informatie of vragen mail naar: 
sinterklaashapert@hotmail.com of volg ons 
via Facebook, Sint Hapert, voor de aller-
laatste nieuwtjes.

Intocht Sinterklaas in Hapert

REUSEL - Ieder voorjaar en najaar or-
ganiseert Sam’s Kledingactie een aantal 
speciale landelijke actiedagen om zo 
extra veel kleding op te kunnen halen 
voor het goede doel. Deze keer is er ge-
kozen voor hulp aan schoolkinderen en 
hun ouders in Oeganda zodat zij, wan-
neer corona voorbij is, weer terug naar 
school kunnen.

Actiedag in Reusel
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kle-
dingactie zamelen, grotendeels, het hele 
jaar door kleding en schoenen in voor het 
goede doel. Zij doen dit vanuit een depot 
aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. 

Op 3 november kunt u in Reusel kleding en 
schoenen - die u niet meer draagt, maar 
waar iemand anders misschien nog wel blij 
van wordt -  inleveren bij de Basisschool de 
Leilinde via de ingang aan de Plonderijen 
(zijde van de aula). De Sam’s vrijwilligers 
zijn dan van 08.30 tot 14.00 uur aanwezig 
om de goederen - geheel coronaproof -  in 
ontvangst te nemen. Kapotte en vuile kle-
ding, speelgoed en knuff els, handdoeken, 
kussens en dekbedden mogen zij helaas 
niet aannemen.

Landelijk duurt de actieperiode van 13 sep-
tember t/m 11 november. Dan wordt er op 
diverse locaties in heel Nederland (voor 
langere tijd) kleding ingezameld. Deze data 
en adressen vindt u op de website www.
samskledingactie.nl.

Uw steun is onbetaalbaar
Een fi nanciële bijdrage van € 75.000,- 

biedt kinderen in Oeganda iets onbetaal-
baars: door naar school te gaan, maken 
zij kans te kunnen ontsnappen uit de 
armoedecirkel en een betere toekomst 
voor zichzelf te creëren! Met uw steun in 
de vorm van kleding en schoenen zorgt 
Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid 
voor dat de kinderen die niet (meer) naar 
school gaan of na Covid-19 niet terug zou-
den komen, na de heropening toch weer 
naar school gaan of op school blijven. Hoe 
meer kinderen naar school toe gaan, hoe 
meer kans ze hebben op betaald werk en 
hoe beter hun toekomstperspectief wordt. 
En dit geven zij weer door aan hun kinde-
ren. We hopen samen met u hiervoor te 
kunnen zorgen.

Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij on-
dersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd? Of wilt u misschien 
zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de 
slag? Kijkt u dan eens op: 

www.samskledingactie.nl

Sam’s Kledingactie voor 
schoolkinderen in Oeganda
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Markt 5 • Hapert • 0497-745556 • www.kempengenot.nl

Online  Kempengenot.nl
Telefonisch 0497-745556

Vers bereide seniorenmaaltijden  

voor slechts  € 6,50  (bezorging in overleg)

D’N BOOGERD

KAARTEN  € 15 BESTELLEN  O.V.V.  NAAM + AANTAL : TRIBUTEBANDS@DNBOOGERD.NL
zaal open 13:30 uur

7 november 14:30 uur
DD’’NN BBOOOOGGEERRDD

Innostratie.nl

S e r v a t i u s s t r a a t  6 - - 5 5 1 2  A J V e s s e m

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

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

REUSEL - Op zaterdag 6 november 
herdenken we de patroonheilige van 
onze vereniging: Sint Maarten. Ook dit 
jaar zal de viering van Sint Maarten een 
dag worden met veel plezier en gezel-
ligheid. De middag zal ingevuld worden 
met leuke activiteiten voor onze leden. 
Daarna eten we gezamenlijk op de blok-
hut en in de avond volgt de traditionele 
lampionnenoptocht, toch wel het hoog-
tepunt van deze dag. 

Alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden zijn van harte wel-
kom om met deze optocht mee te lopen. 
Dit is gratis voor iedereen. Het is natuur-
lijk hartstikke leuk als je je eigen gemaakte 
lampion meeneemt. Gebruik daarbij alleen 
lampjes, kaarsjes zijn verboden. 

Route
We verzamelen om 18.00 uur bij de blok-
hut aan de Hulselsedijk 32 in Reusel. Vanuit 
hier start de tocht om 18.15 uur. Er wordt 
gelopen vanaf de Hulselsedijk door de 
Ossenkant, Dooleg, Vijverveld, Horstveld, 
Dooleg, Rijpershoek, Molenberg, Bakker-
straat, De Vest, Kerkstraat, Kruisstraat, 
Plonderijen, Lokbossen, Groeneweg, par-
keerplaats oude Sint Jozefschool.

We komen rond 19.00 uur aan op de par-
keerplaats van de oude Sint Jozefschool, 
waar een stukje opgevoerd wordt door Sint 
Maarten en de bedelaar. Tevens is hier een 
lekker, warm drankje te verkrijgen. Rond 
20.00 uur wordt er weer teruggelopen 
naar de blokhut en staat er nog een gaaf 
avondprogramma op de planning voor de 
junioren en senioren. Voor de minioren en 
de rakkers is deze dag afgelopen. 

We hopen jullie allemaal te zien op zater-
dag 6 november!

Jong Nederland Reusel 
viert Sint Maarten

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!

ZA. 13 & ZO. 14 NOVEMBER

FOTO-EXPOSITIE FACES IN TRASH
Locatie: Karel 1, Turnhoutseweg 22, Reu-
sel. Tijd: 13.00-17.00 uur. Gratis entree. 
Naast Franka van Hoof zijn er 8 andere 
kunstenaars die hun atelier open stellen.

theatertheater

zaterdag 4 december

ANDY MARCELISSEN
Hij komt, hij komt (cabaret)
Hoe blijft de feestmaand feestelijk? 
Hoe houden we het vrolijk? Met deze 
voorstelling dus. Over kerstmarkten 
bezoeken, Sylvana Simons, goede 
voornemens, All you need is love, 
kersthits, bunkeren, de Top-2000 en 
heerlijke Sinterklaasconferences.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 15,00.

EventsEvents

zaterdag 4 december

MAARTJE & KINE
Speelbeesten II (cabaret)
In Speelbeesten II brengen Maartje & 
Kine hun Noorse ervaringen naar de 
Nederlandse theaters. Want als nie-
mand op vakantie naar Noorwegen kan, 
dan halen zij Noorwegen wel naar Ne-
derland. Zoals altijd onweerstaanbaar 
muzikaal, humoristisch en verfrissend.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00.  
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VVoooorr iilllluussttrraattiieess oopp mmaaaatt
eenn ccrreeaattiieevvee ((oonnlliinnee)) wwoorrkksshhooppss 

TTeell:: 0066--2288773333228877
iinnssttaa:: vvaann..bbrreeggjjee 
IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

Openingstijden:
Ma/di/wo/do 12:00 - 17:30
Vrijdag           12:00 - 20:00
Zaterdag        10:00 - 16:00

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

KEMPENENERGIE

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

Kom naar ons energieloket

Nu ook in Reusel!
Kerkplein 3 (gemeentehuis)

 Gratis tips over energiebesparing 
en (collectief) duurzame 

energie opwekking?

Opening collectief zonnedak Meerheide
EERSEL - Op zaterdag 23 oktober is 
het vierde collectieve zonnedak van 
KempenEnergie offi  cieel in gebruik ge-
nomen. Hiermee gaan weer een extra 
25-tal gezinnen in de Kempen gebruik 
maken van de zon om in hun elektrici-
teitsbehoefte te voorzien.

Het nieuwe zonnedak werd geopend op 
het industrie Meerheide in Eersel. In totaal 
liggen er 204 panelen in zuidopstelling op 
het dak. Het collectief kent 25 deelnemers 
uit de dorpen Bladel, Hapert, Casteren, 
Hoogeloon, Duizel, Eersel en Bergeijk.

KempenEnergie stelt zich tot doel om de 
inwoners van de Kempen te helpen bij het 
besparen van energie en bij het zelf op-
wekken van energie. Maar niet iedereen 
heeft een geschikt dak om zelf zonnepa-
nelen op te leggen. Daarom legt Kempe-

nEnergie collectieve zonnedaken aan op 
grote daken van bijvoorbeeld sporthallen, 
loodsen of bedrijfsgebouwen gebouwen. 
Leden van KempenEnergie die geen zon-
nepanelen op hun eigen dak kunnen of 
willen leggen, kunnen op deze manier toch 
duurzame energie opwekken. Meerheide is 
inmiddels het vierde zonnedak dat op deze 
manier wordt gerealiseerd, na da daken op 
de Kraanvogel, in Stokkelen en in Braam-
bos. Dankzij dit nieuwe dak kunnen nog 
meer huishoudens hun eigen stroom gaan 
opwekken. 

KempenEnergie wil in de toekomst nog 
meer zonnedaken realiseren en is daar-
om op zoek naar bedrijfsgebouwen met 
een geschikt dak in het gebied van de 
Kempengemeentes. Eigenaren van gro-
te daken kunnen zich hiervoor melden bij 
info@kempenenergie.nl. 

INFORMATIEF

BLADEL - Woensdag 20 oktober is het be-
reiken van het hoogste punt gevierd van 
de woningen in plan ’t Schrijverskwartier 
in Bladel. Het bouwpersoneel van Van 
Santvoort Bouw, medewerkers van Wo-
ningstichting de Zaligheden (WSZ) en de 
kopers stonden samen met de gemeente 
Bladel en overige betrokkenen stil bij dit 
moment. Naar verwachting worden de 
eerste woningen nog dit jaar opgeleverd. 

Van Santvoort Bouw bouwt 29 woningen 
in ’t Schrijverskwartier
Dit gebeurt op de locatie waar vroeger 
sporthal ’t Spant Er stond. Er komen 13 
koopwoningen, 5 beneden- en 5 bovenwo-
ningen en 6 gezinswoningen voor de so-
ciale huurmarkt. Deze huurwoningen wor-
den verhuurd door WSZ. De woningen zijn 
duurzaam en zijn geschikt voor verschil-
lende doelgroepen. “Voor ons is het be-
langrijk dat onze nieuwe huurders straks in 
een prettige omgeving wonen, waar ze zich 
thuis voelen”, geeft Chris Theuws, direc-
teur-bestuurder WSZ aan. “Door koop- en 
huurwoningen te bouwen zorgen we voor 
een mix van bewoners. We geloven name-
lijk dat dat bijdraagt aan een fi jnere buurt.”

Enorme animo voor de koopwoningen
“We hadden de locatie al een tijdje in het 
vizier en wisten dat we op deze plek een 
plan konden realiseren dat op veel belang-
stelling kon rekenen”, geeft Bas Oomen, 
directeur bij Van Santvoort Bouw aan. 
“Van Santvoort Bouw kwam in een door 

de gemeente Bladel gehouden selectie 
met meerdere partijen als beste uit de bus 
omdat het plan heel veel kwaliteit bevat. 
De woningen waren in drie weken tijd ver-
kocht”, aldus Bas.

Eerste bewoners krijgen nog dit jaar de 
sleutel van hun woning
Tenminste wanneer alles volgens planning 
verloopt. De komende maanden moet er 
nog heel wat werk worden verzet. De be-
woners kijken in ieder geval al erg uit naar 
het moment dat ze echt in hun nieuwe wo-
ning gaan wonen. De laatste woning wordt 
dan begin 2022 opgeleverd. 

Verhuur 5 beneden- en 5 bovenwoningen 
en 6 gezinswoningen start 1 november 
Hiervoor moet u ingeschreven staan als 
woningzoekenden bij Wooniezie, dé web-
site waar de meeste woningcorporaties in 
de regio hun woningen te huur aanbieden. 
Reageren kan tot 7 november. De wonin-
gen worden op basis van inschrijftijd en 
inkomen toegewezen. 

Fijne samenwerking tussen Van Sant-
voort Bouw, WSZ en gemeente Bladel
Dat zorgt voor een goede invulling aan de 
actuele huisvestingsvraagstukken als be-
taalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. 
Natuurlijk lossen ze de woningnood niet op 
met 29 woningen, maar het is goed dat er 
volop wordt gebouwd. Alle drie de partijen 
zijn in ieder geval trots op deze aanvulling 
in de gemeente Bladel.

Vlag wappert in top woningen 
’t Schrijverskwartier in Bladel
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Door Renate Pijnenburg

Op 2 november – Allerzielen – verschijnt 
er een prachtig nieuw boek. Het heet 
‘Wat doen we met de spullen?’ en is een 
portret van Nederland in één nalaten-
schap. Journalist Dick Wittenberg volg-
de de familie Van Overdijk na het over-
lijden van hun moeder en schreef daar 
een boek over. Naast het familiever-
haal is er ook ruimte voor statistieken,  
poëzie, geschiedenis en wetenswaar-
digheden over wat er komt kijken bij 
het afhandelen van een nalatenschap.

Afhandelen
Op 25 juli 2017 overleed Jo van Over-
dijk-van de Ven uit Oirschot. Haar oudste 
zoon Toon van Overdijk uit Netersel werd 
de executeur testamentair en daarmee 
belast met het afhandelen van de nalaten-
schap. “Dan komt er ineens heel veel op 
je af, dat kan iedereen beamen die ooit 
een overlijden heeft meegemaakt”, vertelt 
Toon. “Het zijn in eerste instantie de prakti-
sche zaken, zoals het stopzetten van abon-
nementen en verzekeringen en het regelen 
van de uitvaart. Wanneer het de laatste ou-
der van het gezin betreft volgt daarna een 
definitief afscheid nemen van spullen en 
het huis. Tijdens de nabespreking van de 
uitvaart, kreeg ik de vraag of wij als familie 
mee zouden willen werken aan het boek 
dat Dick Wittenberg wilde schrijven over 
het afhandelen van zo’n nalatenschap. 
Daar hebben we als broers en zussen even 
over nagedacht; één broer besloot dat het 
prima was als wij dat wilden maar dat hij 
er zelf geen rol in wilde spelen, de andere 
gezinsleden waren akkoord.”

Emotionele waarde
Het afhandelen van de nalatenschap wordt 
wel eens ‘het tweede afscheid’ genoemd. 
“Dat is een goed gevonden term”, vindt 
Toon. “Je zit middenin een rouwproces 
en dan krijgen spullen ineens een heel  
andere waarde. En dan heb ik het eigen-
lijk helemaal niet over geld. Een beeldje op 
een altaartje op zolder, een schilderijtje aan 
de muur, een lampje op de bijzettafel; het 
zijn de herinneringen die de waarde bepa-
len. En die is voor alle kinderen anders. Bij 
alle bijeenkomsten die we met de broers 
en zussen hadden, was Dick aanwezig 
als toeschouwer. Hij heeft ons ook alle-
maal geïnterviewd en heel veel verhalen en 
anekdotes hebben hun plaats gekregen in 
het boek. Het mooie hiervan is dat we van 
elkaar dingen hoorden, die we helemaal 
niet wisten. Hoe we dingen anders beleefd 
hebben of anders herinnerd. Naast het af-
stand doen van de spullen, gaat dit boek 
ook heel erg over ons, onze familiegeschie-
denis en het is daarmee een zeer waarde-
vol document geworden.”

Rode draad
Toon kende het werk van Dick Wittenberg. 
“Toevallig had ik een boek van hem in de 
kast staan. Daardoor wist ik dat hij weten-
schap combineert met persoonlijke verha-
len, fragmenten uit literatuur, poëzie en sta-
tistieken. Het is daarmee een zeer volledig 
boek geworden. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gekeken naar wat mijn moeder bezat toen 
ze 18 was (weinig, kan ik alvast verklap-
pen) en wat ze had toen ze 90 was en stierf. 
Dat neemt Dick als voorbeeld voor hoe het 
in de loop der jaren is gegaan met bezit in 
Nederland. Bijzonder interessant kan ik mel-
den. Wat me heel erg beviel aan de samen-
werking met Dick was dat hij niet uit was 
op sensatie. Gelukkig was daar bij ons ook 
geen sprake van, we hebben in alle gemoe-
delijkheid alles kunnen regelen. Misschien 
krijg je een sappiger boek als het mis gaat 
maar hij wilde een gewoon relaas van de 
feitelijke gebeurtenissen die plaats moeten 
vinden na een overlijden. Eigenlijk moet ie-
dereen die ermee te maken krijgt nu zelf het 
wiel uitvinden. Je zou dit boek als handlei-
ding, rode draad kunnen gebruiken.”

Schilderijtjes
Bij de familie Van Overdijk ging het ver-
delen van de spullen redelijk gemoedelijk. 
“Ons moeder had sommige dingen zelf be-
schreven door een post-it op de achterkant 
te plakken. Om andere dingen hebben we 
gedobbeld; sommige dingen gunden we 
elkaar omdat we wisten dat er emotionele  
waarde voor die broer of zus was.” Eén 
van de dingen die beschreven was, waren 
twee schilderijtjes, geschilderd door pa van 

Overdijk. “Stom toeval hoe die in ons be-
zit zijn gekomen. In het kort komt het erop 
neer dat mijn vader in de oorlog verloofd 
was met een meisje uit Bladel dat helaas 
overleed bij het bombardement van Eind-
hoven. Aan haar familie had hij de bewuste  
schilderijtjes geschonken. Niemand van 
onze familie wist van het bestaan af. Toen 
ik een aantal jaren geleden een stuk regis-
seerde voor het Pius X en we voor de grap 
elke voorstelling een opvallende jas uit de 
garderobe gebruikten in het stuk, bleek dat 
de jas te zijn van de zus van de bewuste 
verloofde. We kwamen in contact, zij ver-
telde me over de schilderijtjes en schonk ze 
aan mijn moeder. Na het overlijden mocht 
ik ze hebben en daar ben ik héél erg blij 
mee.” Meer van dit soort prachtige anek-
dotes staan in het boek van Wittenberg.

Trots
De familie heeft inzage gehad in de tekst 
voordat het naar de drukker ging, mocht 
wijzingen voorstellen waaraan gehoor werd 
gegeven en nu is het boek dan klaar. Het 
boek is binnenkort verkrijgbaar in de boek-
winkel maar het kan ook al gereserveerd 
worden bij de uitgever: www.decorrespon-
dent.nl. 

Toon: “Op 2 november komt Dick het boek 
persoonlijk aan ons gezin overhandigen 
en daarmee is de publicatie dan een feit. 
De landelijke media hebben inmiddels ook 
belangstelling voor het boek. Binnenkort 
gaat mijn oudste zus Dick mee naar ‘Tijd 
voor Max’ om het boek te promoten.” 

Voor Toon zat er nog een ‘cadeautje’ vast 
aan dit boek. “De uitgever zocht iemand 
om het luisterboek in te spreken. Dick 
vond zichzelf daar niet de aangewezen 
persoon voor maar wist inmiddels wel 
dat ik wat toneelervaring had. Hij stelde 
mij voor bij de uitgever en na een proef-
opname gingen ze akkoord. Ik ben er drie 
dagen voor naar een studio in Weesp  
geweest. Heel bijzonder om mee te  
mogen maken en extra fijn dat het juist  
om dít boek gaat. Ik ben trots op het resul-
taat, zowel in geschreven als gesproken 
vorm. Het is een aanrader voor iedereen 
om eens door te lezen. Uiteindelijk maakt 
bijna iedereen het mee: een ouder afge-
ven. En twee situaties zijn nooit met elkaar 
te vergelijken maar ik denk dat je er voor-
deel van kunt hebben als je vooraf een 
beetje weet wat er allemaal op je af gaat 
komen.”

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

BOEK

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

Wat doen we met de spullen?
Boek Dick Wittenberg over de afwikkeling van de nalatenschap van de familie van Overdijk

Bij de familie Van Overdijk ging het verdelen van de spullen redelijk gemoedelijk. 
“Ons moeder had sommige dingen zelf beschreven door een post-it op de achter-
kant te plakken. Om andere dingen hebben we gedobbeld; sommige dingen gunden 
we elkaar omdat we wisten dat er emotionele waarde voor die broer of zus was.”

Jo van Overdijk-van de Ven

Toon van Overdijk in de studio tijdens 
het opnemen van het audioboek.
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

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

CITROEN C1, 3 DRS, PS GRIJS 2010 POA
DAIHATSU CUORE, 3DRS BLAUW 2008 POA
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 6950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1300,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2011 POA   
SEAT  AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1750,00
SUZUKI  SWIFT 1.3I, 3 DRS, AC, PS GRIJS 2005 3750,00
TOYOTA  YARIS 1.3I, DRS, AUTOMAAT GRIJS 2003 POA
TOYOTA  YARIS 1.3I, 5 DRS BLAUW 2004 2150,00
TOYOTA COROLLA 1.6, VERSO GRIJS 2002 POA             
TOYOTA COROLLA, VERSO VAN, 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 3950,00

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

50% KORTING
SNIEDERSLAAN 12A BLADEL  
NIEUWSTRAAT 24 EERSEL
SHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COM

MET

VESSEM - Op donderdag 4 november 
brengt het Strijps Kamerkoor een pro-
gramma rond Lief & Leed naar de Lam-
bertuskerk in Vessem. Op het program-
ma, onder leiding van Maud Broeksteeg, 
staan werken van Palestrina, Elgar en 
Vaughan Williams. 
 
Dit jaar is het de 400e sterfdag van de 
grootste componist die Nederland heeft 
voortgebracht, Jan Pieterszoon Sweelinck. 
Op diverse plaatsen wordt zijn werk dit jaar 
gevierd met bijzondere uitvoeringen. Het 
Strijps Kamerkoor brengt voor dit concert 
het ‘in te Domine speravi’, en wel in een 
heel bijzondere bewerking. Op 16 april 

was de jonge Vessemse componist Sarah 
Neutkens te gast bij Radio 4 voor de pre-
mière van haar bewerking van dit stuk. Als 
inspiratie richtte ze zich vooral op Swee-
linck’s vocale werk. “De tekst van deze 
psalm gaat over hoop en past goed in deze 
tijd”, aldus Neutkens.    
   
De kerkdeur gaat om 19.30 uur open en 
de aanvang van het concert is om 20.00 
uur. De toegang is gratis. Graag een bijdra-
ge na afloop van het concert. Aanmelden 
voor het concert kan via behoudlambertus-
kerk@gmail.com. 

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Concert Strijps Kamerkoor 
in de Lambertuskerk
Donderdag 4 november

MUZIKAAL

EERSEL - De NightCats BigBand had de 
afgelopen anderhalf jaar heel wat gigs 
op de planning staan. Al deze optredens 
zijn uiteindelijk gewoon afgelast nadat 
ze al een paar keer uitgesteld waren.

Ons laatste concert was op 12 januari 2020 
op onze eigen Sing & Play Along’ en aan-
sluitend alleen maar afzeggingen... Toch 
zijn de leden van de band heel enthousiast 
gebleven, weer aan het repeteren gegaan 
wanneer het weer mocht, en ze hebben 
voor 2022 weer mooie activiteiten op de 
agenda staan. Na twee jaar afwachten 
kunnen we weer en hoe!

Op 22 januari een spectaculaire en leer-
zame tromboneworkshop onder leiding 
van Bert Boeren (o.a. Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw, Dutch Swing Colle-
ge Band), die internationaal gewaardeerd 
wordt om zijn muzikaliteit en de prachtige 
beheersing van de trombone. Een trom-
boneworkshop is een prachtige kans voor 
trombonisten van alle leeftijden om te le-
ren, te delen en te groeien. Noteer 22 janu-
ari in ieder geval al vast in je agenda.

We maken met de NightCats BigBand nu al 
weer 12 jaar samen fantastische muziek en 
hebben met geweldige gasten mogen mu-
siceren. Reden genoeg om deze succes-
volle jaren te vieren en niet zomaar. Terug-
kijkend op het in het water gevallen 10-jarig 
jubileum bent u op 23 april 2022 van harte 
welkom op ons jaarlijkse TheaterConcert 
met niemand minder dan Laura Fygi in de 
hoofdrol. Schuif aan in nachtclubsetting 
met een drankje op tafel en geniet van een 
avond waanzinnig goede muziek.

Op 5 juni een Big Band Rumble, een big-
band festival. Kom op deze zondag mid-
dag genieten van verschillende optredens 
gebracht door swingende bigbands. Dit 
mag je niet missen. Kom genieten van on-
vervalste big band muziek.

Voor bijzondere gigs en nog veel meer zijn 
we op de woensdagavond in De Muzenval 
in Eersel hard aan het repeteren. Heb je al-
tijd al in een bigband hebt willen spelen? 
Dan is dit je kans! Wij zijn nog op zoek naar 
een vaste trompettist en een trombonist. 

Heb je zin om een keer te komen luiste-
ren of om een keer mee te spelen? Neem 
dan onmiddellijk contact op met Mario van 
Leeuwen, 06-51186294 of stuur een email-
berichtje naar bestuur@nightcats.nl

NightCats BigBand komt weer op stoom!
Op 23 april 2022 optreden van Laura Fygi

Laura Fygi
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ZONDAG
OPEN
WWW.BLADELCENTRUM.NL

31 OKTOBER 13:00-17:00

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Een naam is er nog niet maar 
in Bladel is een nieuwe zanggroep in op-
richting. Mirjam van Santvoort en Johan 
Pijnenburg zongen beiden bij een koor 
dat net voor corona werd opgeheven. 
Het bleef kriebelen en nu er weer gezon-
gen mag worden, is de tijd rijp voor een 
nieuwe zanggroep. Op woensdagavond 
3 november is de eerste inlooprepetitie 
voor belangstellenden.

Lekker samen zingen
“Zingen is ontspanning”, zijn Johan en 
Mirjam het met elkaar eens. “We hadden 
echt een leuke tijd bij de zanggroep die 
opgeheven werd. Elke week samen zingen 
en toewerken naar een optreden is fi jn. Dat 
gaan we trouwens met deze zanggroep 
anders doen. We hebben niet de behoefte 
om elke twee jaar een groots concert neer 
te zetten. Veel liever gaan we op regelma-
tige basis ergens zingen. Op een braderie, 
bij een verzorgingshuis, een korenfestival 
of waar dan ook. We willen graag laten 
horen wat we kunnen en wat we doen maar 
we willen de lat niet heel hoog leggen. Lek-
ker samen zingen, dat is het doel.”

Leden
De oprichting is nog in een beginstadi-
um. “We moeten ergens beginnen”, vertelt 
Mirjam. “Waar we nu naar op zoek zijn, is 
vooral leden. We denken dat er genoeg 
mensen zijn die elke week gezellig willen 
komen zingen. Die vragen we om zich bij 
ons te melden. Je hoeft echt niet goed te 

zijn of veel ervaring te hebben. Als je zin 
hebt in een zanggroep, is het al genoeg. 
Van daaruit gaan we verder bouwen. We 
willen onze nieuwe zanggroep zo laag-
drempelig mogelijk houden, toegankelijk 
voor iedereen tussen de 20-60 jaar. Maar 
ben je iets ouder, laat je dan niet tegenhou-
den om mee te komen zingen. Leeftijd is 
maar een getal.”

Dirigente
Een dirigente heeft de nieuwe zanggroep 
ook al. Johan: “We kennen Emma Lee Cot-
ton al een tijdje, zij studeert aan de Aca-
demie voor Muziekeducatie in Tilburg. Ik 
benaderde haar om te vragen of ze iemand 
wist, wellicht vanuit haar opleiding, die ons 
koor zou willen dirigeren. Bleek dat ze er 
zelf zin in had. Daar zijn we heel blij mee 
want een dirigent is gewoon nodig. Zij blijkt 
ook nog te kunnen arrangeren dus we zijn 
al helemaal blij met haar. Ze wil ook mee-
denken over het repertoire maar gaat voor-
al uit van wat de leden willen zingen. Wat 
ons betreft is alles mogelijk, al denk ik denk 
niet dat we klassieke stukken gaan zingen. 
Onze voorkeur ligt bij popmuziek en dat 
kan muziek uit de 70’s zijn of uit de Top 40 
van nu. Als het maar lekker klinkt.”

Inlooprepetitie
Op 3 november is een inlooprepetitie 

gepland. Mirjam: “We nodigen iedereen 
die interesse heeft uit om langs te komen 
in Den Herd. Tussen 20.00-22.00 uur willen 
we onze plannen delen met belangstellen-
den en al een paar liedjes repeteren. We 
kunnen maar aan de gang zijn. Wie weet 
is ons eerste optreden wel met Kerstmis, 
dan moeten we nu aan de slag met een 
kerstrepertoire. We laten het even op ons 
af komen, we zijn vooral heel benieuwd 
of er voldoende belangstelling is voor een 
nieuwe zanggroep.” Johan vult aan: “Mis-
schien belangrijk om vooraf te weten dat 
we de woensdagavond als vaste repeti-
tieavond willen nemen. Voor de rest staat 
alles nog open en willen we in overleg met 
de leden de weg van de zanggroep uitstip-
pelen.” 

Wie inspiratie heeft voor een leuke naam 
voor de zanggroep, mag zich ook melden.
Ben je verhinderd op 3 november maar wil 
je wel meer info of je al aanmelden: stuur 
Mirjam dan een mailtje op wil.mirjam@
outlook.com of loop binnen op een 
reguliere repetitie in Den Herd 
vanaf 10 november.

Lekker samen zingen
Laagdrempelig pop-koor in oprichting in Bladel, voor iedereen die van zingen houdt

IN DE BUURT

Van 3 tot en met 10 november is de 
Week van de Pleegzorg. Tijdens deze 
actieweek vraagt Pleegzorg Nederland 
aandacht voor pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders. Dit doet zij samen 
met 33 regionale pleegzorgorganisaties, 
waaronder Combinatie Jeugdzorg. 

Dinsdagavond 2 november, om 20.00 uur, 
geeft Pleegzorg Nederland ‘groen licht’ 
voor de Week van Pleegzorg. Vanaf het 
stadhuis in Rotterdam deelt auteur, co-
lumnist en voormalig pleegkind Lily Monori 
van Dijken hoe pleegzorg haar leven heeft 
verrijkt. Zij leest voor uit haar autobiografi e 
‘Het verborgen meisje’. Nog steeds wach-
ten ruim 800 kinderen op een pleegge-
zin. Hun leven en ontplooiing staan in de 
wacht. Om voor hen het licht ook op groen 
te zetten, zijn er meer pleegouders nodig. 
Voor korte of voor langere tijd. Op www.
weekvandepleegzorg.nl vind je alle activi-
teiten die landelijk georganiseerd worden.

Weten of pleegzorg iets is voor jou? 
Vraag een informatiepakket aan of volg een 
maandelijks informatieavond van Combi-
natie Jeugdzorg. De eerstvolgende fysie-
ke avond is op donderdag 4 november 
in Eindhoven. Op maandag 15 november 
kun je de avond online bijwonen. Meer in-
formatie, een informatiepakket aanvragen 
of je aanmelden voor een informatieavond 
kan via pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.

‘Groen licht’ voor de 
Week van de Pleegzorg
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Wilt u graag een persoonlijke toelichting of heeft u een vraag over  
de woningen? Neem dan contact met ons op.  
Dit kan telefonisch (0497) 51 78 35 of per e-mail klantadvies@wsz.nl.

Vragen? Neem contact met ons op 

Woningstichting de Zaligheden  •  Dijk 16 5521 AX Eersel   
0497 51 78 35  •  info@wsz.nl  •  www.wsz.nl

Te huur

In ‘t Schrijverskwartier in Bladel bouwt WSZ 5 beneden- en 
5 bovenwoningen en 6 gezinswoningen 

De verhuur van deze woningen start 1 november!
De beneden- en bovenwoningen hebben een woonkamer met open keuken, 1 
slaapkamer en een badkamer. De benedenwoningen beschikken over een tuin. 
De bovenwoningen krijgen een balkon en zolderverdieping. De 6 gezinswoningen 
hebben op de begane grond een woonkamer met open keuken. De eerste 
verdieping beschikt over 2 slaapkamers en een badkamer. De zolder is met een 
vaste trap te bereiken. In de achtertuin van de woningen staat een berging. 
De woningen worden all-electric uitgevoerd (geen gasaansluiting aanwezig) en 
naar verwachting begin volgend jaar opgeleverd.

Inschrijven als woningzoekende, toewijzing op basis van inschrijftijd en inkomen  
Alleen als u bent ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie kunt u reageren 
op de woningen in ‘t Schrijverskwartier in Bladel. De woningen worden op basis 
van inschrijftijd en inkomen toegewezen. Twee beneden- en bovenwoningen en/of 
gezinswoningen worden indien nodig toegewezen aan een vergunninghouder en/
of urgent woningzoekende.

Reageren op de woningen op www.wooniezie.nl 
Bent u enthousiast over de woningen in ‘t Schrijverskwartier in Bladel? Dan kunt u 
vanaf maandag 1 november reageren op het woningaanbod op de website  
www.wooniezie.nl. 

16 huurwoningen 
’t Schrijverskwartier Bladel

Huurprijs

per maand

vanaf € 468,75

U kunt reageren t/m zondag 7 november

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Van 10 tot en met 12 oktober 
was lotgenotengroep voor Niet Aan-
geboren Hersenletsel ‘Saome Sterk’ 
op reis naar het noorden van het land. 
De groep bestond uit lotgenoten, hun 
mantelzorgers en een aantal mensen 
dat professioneel of anderszins betrok-

ken is bij de groep. Onder hen huisarts  
Patrick Morsink uit Bladel.

Inzicht
Voor de Bladelse huisarts was het een 
waardevolle ervaring. “Natuurlijk zie ik in 
mijn praktijk mensen met niet aangeboren 
hersenletsel en die begeleid ik zo goed 
als ik kan. Door de reis heb ik echter veel 

meer inzicht gekregen in de problematiek 
waar zij dagelijks mee geconfronteerd wor-
den. De meesten zijn snel overprikkeld of 
vermoeid, hebben een korte concentratie-
boog en stuiten op veel onbegrip vanuit de 
samenleving. Vooral in de gevallen waarin 
je het niet aan de buitenkant kunt zien, dat 
iemand hersenletsel heeft. Ook voor hun 
mantelzorgers is soms wat weinig aandacht 
in de dagelijkse huisartspraktijk. Ik heb er-
varen dat patiënten met NAH soms te snel 
teruggegeven worden aan de huisarts. Die 
worstelen met teveel problemen waar de 
huisarts geen weet van heeft en eerlijk ge-
zegd: soms ook te weinig kennis. Tijdens 
de reis heb ik veel gesprekken gevoerd en 
de inzichten die ik daarmee gekregen heb, 
kan ik meenemen in mijn begeleiding van 
deze patiënten en hun mantelzorgers.”

Plezier
Patrick heeft naast de serieuze gesprekken 
ook heel veel plezier gemaakt. “Er was een 
mooi dagprogramma: zo hebben we het 
Boomkroonpad gelopen en een bezoek 
gebracht aan Forum in Groningen. Dat was 
vooral voor wethouder Jansen erg interes-
sant en hij grapte dan ook dat hij dit één-
op-één kan kopiëren naar de MFA’s die in 
onze gemeente gebouwd gaan worden. ’s 
Avonds werd er met de hele groep heerlijk 
gegeten en goed gefeest want de reis was 
in eerste instantie bedoeld voor ontspan-
ning. Ik ben blij dat ik de uitnodiging om 
mee te gaan heb geaccepteerd; het was 
leerzaam én gezellig.”

Fotografie: AngeliqueLemmens

Leerzaam en gezellig
Lotgenotengroep NAH ‘Saome Sterk’ maakt reis naar Groningen

Huisarts Patrick Morsink heeft naast de serieuze gesprekken ook heel veel plezier gemaakt. 
“Er was een mooi dagprogramma: zo hebben we het Boomkroonpad gelopen en een 
bezoek gebracht aan Forum in Groningen. ‘s Avonds werd er met de hele groep heerlijk 
gegeten en goed gefeest want de reis was in eerste instantie bedoeld voor ontspanning.”

BLADEL - De ver-
eniging heeft, na 
een seintje vanuit 
de gemeente Bla-
del, ingeschreven 
op een project 
van Velt (Vereni-

ging voor Ecologisch Leven en Tuinie-
ren). De provincie Noord-Brabant en Velt 
kozen voor een gezond lentegevoel en 
sloegen daarom de handen ineen. 

Het idee: op 15 openbare percelen worden 
dit najaar 15.000 biologische bloembollen 
geplant. Zo’n 30 geïnteresseerden, een 
diversiteit bestaande uit scholen, buurthui-
zen, imkerverenigingen en natuurcentra uit 
diverse gemeenten, schreven zich in om 
biologische bloembollen te ontvangen. Uit-
eindelijk werden 15 projecten geselecteerd 
waaronder die van bijenvereniging St. 
Ambrosius uit Bladel. De bloembollen zijn 
inmiddels ontvangen en daarom gaan we 
binnenkort aan de slag. De bollen moeten 
de grond in!

Op zaterdag 6 november, om 09.00 uur, be-
ginnen de leden van onze vereniging met 
het planten van de bollen in de bijentuin ge-
legen aan de Bloemeneik (zijstraat van de 
Bredasebaan), zodat ook onze bijentuin er 
in het volgende voorjaar prachtig bij komt 
te liggen. Een genot voor het oog maar ze-
ker ook voor onze bijen. Bijenvereniging St. 
Ambrosius Bladel nodigt hierbij belangstel-
lenden uit om een kijkje te komen nemen. 
Meehelpen mag uiteraard ook!

Bijenvereniging 
St. Ambrosius planten 
1000 biologische 
bloembollen
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BLADEL - Het buurtpreventie team Veilig 
Oord ca (Aangelag, Den Hof, Horizon, 
Molenweg, Den Houw en Veilig Oord) is 
een actie gestart om geld in te zamelen 
voor tenminste een AED in deze wijk. 
Hiermee wordt de overlevingskans ver-
groot van buurtgenoten die een hartstil-
stand krijgen.

Een AED is een apparaat dat met een 
schok het hart weer aan het pompen kan 
brengen. In deze wijk is nog geen AED die 
dag en nacht bereikbaar is en daar moet 
volgens de buurtpreventie verandering 
in komen. Het geld willen we ophalen via 
het crowdfunding platform BuurtAED.nl. 
BuurtAED.nl is een initiatief van de Hartstich-
ting en Philips om Nederland (hart)veiliger 
te maken. Door een bijdrage van Philips van 
€ 1075,00 korting moeten we zelf nog 
€ 1660,00 inzamelen. Als dus iedereen zijn 
steentje bijdraagt moet dit gaan lukken. 
We hopen zelfs nog een tweede unit aan te 
kunnen schaff en. 

Onze BuurtAED wordt aangemeld bij het 
oproepsysteem voor burgerhulpverleners 
en is dan dag en nacht bereikbaar. Zodra 
iemand in onze buurt 112 belt bij een hart-
stilstand worden burghulpverleners opge-
roepen die de AED kunnen ophalen die het 
dichtst in de buurt hangt. Daarom is een 
AED in de buurt zo belangrijk. 

Elke week krijgen tenminste 400 mensen in 
Nederland buiten  het ziekenhuis een hart-
stilstand. Vaak onverwachts, in en om het 
huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een 

AED gebruiken, verhoogt de overlevings-
kans aanzienlijk. Een ambulance is vaak 
binnen deze 6 minuten niet beschikbaar.  
Met een BuurtAED maken we onze buurt 
dus veiliger. In de gemeente Bladel is het 
afgelopen jaar ruim 50 keer een AED inge-
zet bij een reanimatie, zowel bij jongeren 
als bij ouderen. 

Indien u ons wil helpen ga dan naar: 
1.  BuurtAED.nl en zoek de actie BP Veilig 

Oord BAED. 
2.  Kies dan ‘doneer nu’ en bepaal jouw bij-

drage.
3. Doneer met naam of anoniem. 
4. Betaal eenvoudig via iDeal.

Contant betalen kan ook. Stop je bijdrage 
in een envelop en geef deze af bij Hans 
Leemans, Veilig Oord 40 in Bladel. Voor 
vragen: Hans Leemans, coördinator buurt-
preventie Veilig Oord ca, tel. 06-81619165.

 Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl

de gezelligste woonwinkel van de Kempen!

Feestweek van 
30 oktober 

tot 6 november!!

Zondag 31 oktober 
extra open van 12-17 uur

D e z e  h e le  we e k  le u ke  a c t i e s !
Kort ing op de nieuwe collect ie.

Een lekkere bonbon voor iedere klant en
een mooie paraplu bij aankoop vanaf €50,-

HIP@home
Markt 11

5521 AJ Eersel
Tel: 06 23 90 92 79

jaar4
mees

De 2.500ste koppeling voor Buurtgezin-
nen werd gemaakt in Lage Mierde. Een 
vraaggezin uit Lage Mierde (een alleen-
staande moeder met een zoon van 10 en 
een dochter van 3 jaar) werd gekoppeld 
aan een steungezin met 4 kinderen in 
Netersel. De 10-jarige jongen komt elke 
vrijdagmiddag gezellig spelen. 

Om deze prachtige mijlpaal te vieren, 
brachten coördinator Dianne Mariën en 
wethouder Maarten Maas op 25 oktober 

beide gezinnen samen voor een klein 
feestje. De gezinnen ontvingen een drank-
je, hapje en een cadeaubon. 

Over Buurtgezinnen
Onder het motto ‘opvoeden doen we sa-
men’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die 
steun kunnen gebruiken aan een stabiel 
gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat 
extra liefde en aandacht en worden ouders 
ontlast. Dit voorkomt dat problemen verer-
geren en zorgt ervoor dat kinderen positief 
opgroeien in hun eigen gezin. 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact 
op met Dianne Mariën (coördinator voor 
onze gemeente) via dianne@buurtgezin-
nen.nl of 06-83357211 of kijk op 

www.buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen maakt 2.500ste koppeling

Veilig Oord ca start een 
actie voor een AED

LOKAAL
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Slecht nieuws voor energietransitie in de gemeente 
Bladel

Verdiepingscursus Grensoverschrijdend gedrag 
voor vrijwilligers van verenigingen in de Kempen
In de Kempengemeenten zijn er veel verenigingen. De 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden 
willen de vele vrijwilligers bij deze verenigingen 
ondersteunen. Daarom bieden zij enkele cursussen aan. 
Na eerdere trainingen rond het thema ‘Weerbaarheid en 
de sportvereniging’ organiseren ze nu een cursus met als 
thema ‘Grensoverschrijdend gedrag’. 
Grensoverschrijdend gedrag is een actueel thema in met 
name in de sportwereld. 

De cursus bestaat uit vier modules. Het heeft de 
voorkeur dat deelnemers alle vier de modules volgen, 
maar het is ook mogelijk om één module (of twee of 
drie) te volgen. Ruben Keulers van The Movement 
Company verzorgt de cursus. Hij is psychofysiek 
trainer/coach en pedagoog.

De modules worden gegeven op de volgende data:
•  16 november 2021:    module 1, grensoverschrijdend 

gedrag tussen leden onderling.
•  14 december 2021:    module 2, grensoverschrijdend 

gedrag tussen de trainer/coach 
en leden.

•  18 januari 2022:         module 3, grensoverschrijdend 
gedrag binnen het 
verenigingskader .

• 15 februari 2022:       module 4, grensoverschrijdend 
gedrag van ouders.

Voor een uitgebreide toelichting op de 4 modules kunt 
u kijken op www.kempenbranie.nl.

De trainingen starten om 20.30 uur en worden gegeven 
in de Avanti-Turnivo hal van Sporthuis Reusel.

Elke vereniging in de Kempen kan vrijwilligers 
aanmelden voor één of meer modules. Ook vrijwilligers 
die de eerste cursus niet gevolgd hebben, kunnen 
meedoen aan deze cursus.

Interesse? Stuur een mail naar Karin Soontiëns: 
k.soontiens@reuseldemierden.nl en vermeld daarin de 
volgende gegevens:
• De naam van de vereniging;
•  De namen, e-mailadressen en de mobiele 

telefoonnummers van de deelnemers;
•  Voor welke module(s) de deelnemers ingeschreven 

willen worden.
Vol = vol. Aan elke module kunnen maximaal 
20 mensen deelnemen.

Het aanbod voor deze training komt voort uit 
Kempenbranie; een aanpak die inzet op het positief 
beïnvloeden van jongeren en hun omgeving. Meer 
informatie over Kempenbranie: www.kempenbranie.nl. 

Veel culturele organisaties hebben het zwaar door 
de coronamaatregelen. Om hen financieel tegemoet 
te komen, heeft de gemeente Bladel tijdelijk beleid 
opgesteld. Culturele organisaties in de gemeente die 
in de financiële problemen zijn gekomen vanwege 
de coronapandemie, kunnen een eenmalige 
tegemoetkoming aanvragen voor de periode 1 april 
t/m 31 december 2020.

Voor wie en onder welke voorwaarden?
Culturele organisaties in de gemeente Bladel die 
aantoonbaar in de financiële problemen zijn 
gekomen vanwege de coronapandemie, kunnen 
coronacompensatie aanvragen. De voorwaarden 
voor huurcompensatie zijn in het kort:
•  Er moet sprake zijn van financiële problemen die 

veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
•  U staat ingeschreven in de gemeente Bladel.
•  U kunt aantonen dat financiële schade zo veel 

mogelijk is beperkt.
•  U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om 

uitgaven zo veel mogelijk te beperken en 
inkomsten zo veel mogelijk te behouden.

Alleen complete aanvragen worden in behandeling 
genomen.

Tot en met 29 november 2021 kunt u een aanvraag 
indienen. Uiterlijk 8 weken na het indienen van de 
aanvraag ontvangt u een reactie. Als de aanvraag is 
goedgekeurd, zal het toegekende bedrag worden 
uitbetaald.

Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? 
Ga naar www.bladel.nl/coronacompensatie-voor-
culturele-organisaties.

Coronacompensatie lokale 
culturele organisaties 

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 12 oktober 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Continuering digitaal inwonerspanel
Wordt gecontinueerd voor de duur van drie jaar.

Intrekken verordening outplacement 
gewezen wethouders 2006
Aan de raad wordt voorgelegd om de verordening 
outplacement gewezen wethouders 2006 in te 
trekken.

Nota participatiebeleid
Akkoord met de nota participatiebeleid, 
participatiebeleid in het kort, de participatiewijzer 
en de handleiding voor initiatiefnemers. Ter 
vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Collegevoorstel sportpark Netersel
Toestaan van een tijdelijke voorziening in de vorm 
van een nishut met parkeerplaats voor fietsen en 
auto’s op sportpark De Groesbocht in Netersel.

Op 26 februari 2019 verleende de gemeente een 
omgevingsvergunning om, gedurende 25 jaar, vier 
windmolens te plaatsen nabij de A67 tussen de Pals en 
de Belgische grens in Bladel. Het gaat om een initiatief 
van windpark de Pals B.V. De windmolens hebben een 
ashoogte van ca. 160 meter en een tiphoogte van ca. 
240 meter. Het windpark heeft een vermogen van 22 
Megawatt en zal jaarlijks 65 Gigawatt uur opleveren. Dat 
is 12% van de totale energiebehoefte van de gemeente 
Bladel en 30% van de energiebehoefte van huishoudens 
van de gemeente Bladel.

Na een positief oordeel over het windpark door de 
rechtbank, heeft de Brabantse Milieufederatie (BMF) 
hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad 
van State heeft geen oordeel gegeven over de 
inhoudelijke bezwaren van BMF dat de locatie van het 
windpark niet geschikt zou zijn. Wel heeft zij geoordeeld 
dat de provinciale natuurvergunningen op een aantal 
onderdelen beter onderbouwd moeten worden 
(stikstofuitstoot op Belgische natuurgebieden en een 

aanvullend ecologisch onderzoek) en dat voor de 
omgevingsvergunning een andere juridische grondslag 
gekozen moet worden. Dit betekent dat de realisatie van 
het windpark op deze locatie nog altijd kansrijk is. 

Helaas betekent de uitspraak ook dat de realisatie van het 
park vertraging oploopt. Daardoor komen de klimaat- en 
natuurdoelstellingen van de gemeente in het geding. 
Vanuit het klimaatakkoord is het doel een reductie van 
49% van onze CO2 uitstoot in 2030. De realisatie van het 
windpark is onmisbaar in het behalen van dit doel. 
Daarnaast zouden de inkomsten van het windpark onder 
andere gebruikt worden voor de aanleg van 60 hectare 
nieuwe natuur nabij windpark de Pals. Die doelstelling 
blijft onverminderd in stand, maar loopt ook vertraging 
op.

De gemeente en de initiatiefnemer zijn voornemens een 
nieuw besluit te nemen binnen de door de Raad van 
State gestelde eisen, zodat het project alsnog 
gerealiseerd kan worden.
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Melding apv/bijzondere wetten

Hapert
•       gemeente Bladel, Oirschot en Eersel, organiseren 

van de Appelflappentocht op 24 oktober 2021 en 
in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Dr. A. Zijlmansstraat 38, verbouwen van een 

woning en het plaatsen van een dakkapel;
•       Raambrug 26 en 28, uitbreiden van twee 

bedrijfspanden en het aanleggen van een inrit.

Casteren
•       Kerkeneind ongenummerd (18A), bouwen van 

een woning en het aanleggen van een inrit.

Hapert
•       Distel 14, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•       Loonseweg 16, uitbreiden van een 

bedrijfswoning.

Hoogeloon
•       Breestraat 3A, brandveilig gebruiken van een 

kinderopvang;
•       Hoofdstraat 81, plaatsen van een erfafscheiding.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•       Hoefblad 24, plaatsen van een nieuwe 

woonwagen, datum besluit: 19-10-2021.
•       Molenstraat 12, uitbreiden en verbouwen van een 

berging, datum besluit: 15-10-2021.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Kerkstraat 
18-24, Hapert ”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 30 september 2021 het 
bestemmingsplan “Kerkstraat 18-24, Hapert ” 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het 
ontwikkelen van circa 375 m2 commerciële ruimte en 
in totaal maximaal 21 appartementen en een 
parkeerkelder op Kerkstraat 18-24, Hapert. Ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn een 
aantal wijzigingen in de toelichting en op de 
verbeelding aangebracht. Belangrijke wijzigingen zijn: 
•  Op de verbeelding wordt de commerciële ruimte 

mogelijk gemaakt aan de Kerkstraat in plaats van de 
situering aan de Alexanderhof. Hierdoor wijzigt het 
aantal vierkante meters commerciële ruimte van 300 
m2 naar circa 375 m2;

•  In de toelichting van het bestemmingsplan wordt in 
het hele document de vermelding van 300 m2 
commerciële ruimte gewijzigd in circa 375 m2 
commerciële ruimte;

•  In de toelichting is in artikel 3.2.2. de paragraaf 
Verkeersgeneratie toegevoegd. 

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen gedurende zes weken van 28 oktober 2021 
tot en met woensdag 8 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 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 woensdag 8 december 
2021. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 9 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 mevrouw M.P.A. van Dijk van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636).

Vaststelling verordening 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 
september 2021 de volgende verordening vastgesteld: 
Verordening inburgering gemeente Bladel.

Deze verordening gaat over het geven van uitvoering 
aan de vijf subdoelen van de Wet inburgering 2021: 
tijdige start, snelheid, maatwerk, dualiteit en kwaliteit.
De verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

U kunt de verordening inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u geen 
internet, dan kunt u de verordening inzien bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente Bladel tijdens de 
openingstijden.

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Luyten, B.A.J. Wilhelminalaan 98, 5531 HV, Bladel 18-10-2021 Land onbekend
Polak, L.W.  Loonseweg 16, 5527 AC Hapert 18-10-2021 Land onbekend
Renwarin, P. Poststraatje 6, 5531 AX Bladel 18-10-2021 Land onbekend
Sekulski, D.M.  Dalem 3, 5527 JE Hapert 18-10-2021 Land onbekend

Vertrokken naar onbekende bestemming

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

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

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

WIST 
   JE 
 DAT...?

... men vroeger in        Rusland voor de uitvinding 
van de koelkast, kikkers in hun melk deed om de melk 

vers te houden? Dat klinkt raar en vies, maar 
wetenschappers van de Universiteit van de 

Verenigde Arabische Emiraten ontdekten dat bepaalde 
kikkersoorten stoffen afscheiden die een 

antibacteriële en schimmelwerende werking hebben.
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BERGEIJK - Eeuwenlang is het bevloei-
en van graslanden overgedragen van ge-
neratie op generatie. Vroeger van boer 
op zoon, tegenwoordig van boswachter 
op boswachter. Een oud ambacht dat 
tegenwoordig nog maar op twee plaat-
sen in Nederland wordt uitgeoefend, in 
Lankheet in Twente en op de vloeiwei-
den De Pelterheggen in Bergeijk. 

Het specialistische werk is op woensdag 
20 oktober offi  cieel bijgeschreven op de 
inventarislijst van Nederlands immaterieel 
erfgoed. De bijschrijving van het specialis-
tische ambacht op de Nederlandse inven-
tarislijst is een opmaat naar de voordracht 
voor de internationale lijst voor immaterieel 
erfgoed van Unesco. In maart volgend jaar 
dient Oostenrijk samen met Nederland, 
België, Zwitserland, Duitsland en Luxem-
burg daartoe een verzoek in.

Traditionele bevloeiing van grasland
Bevloeien is een vorm van landbouw-
techniek, waarbij graslanden door stro-
mend water bemest worden met kalk en 
mineralen uit rivieren, beken en bronnen. 
Met behulp van de kleinste hoogtever-
schillen en een ingenieus systeem van 
sloten en sluizen vloeit het water over de 
weiden, waardoor een rijk graslandschap 
ontstaat. 

Het doel is de grasgroei te stimuleren om 
uiteindelijk zoveel mogelijk kwalitatief goed 
gras/hooi te kunnen oogsten. Tegenwoor-
dig zijn ze belangrijk vanwege de unieke 
soorten die er voor komen. 

“Ze zijn er destijds niet voor aangelegd, 
maar de weiden zijn heel belangrijk voor de 
biodiversiteit in het gebied. Het systeem is 
ook actueel gezien de klimaatopgave waar 
we voor staan. Het kan onder meer worden 
gebruikt om water te conserveren”, vertelt 
gebiedsmanager Rob van Schijndel van 
Natuurmonumenten.

In memoriam

Theo Wouters 

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat het 
trouwe Bladella-lid Theo Wouters na een kort ziekbed 
is overleden. Theo is te jong gestorven, hij is 67 jaar 
oud geworden. Onze gedachten gaan uit naar zijn 
echtgenote Resy, hun kinderen Niki en Kim en de rest 
van de familie.

We herinneren ons Theo vooral als een seniorenvoet-
baller die echt van het ‘spelleke’ hield. Hij speelde op 
het middenveld. Door zijn rust en zijn inzicht was het 
voor iedereen plezierig om met, en ook tegen hem te 
voetballen. Theo was ‘ne fi jne gast’, een goede aan-
voerder die onopvallend toch echt wel op het veld 
aanwezig was. Spelers van Bladella 10 in het seizoen 

1996-1997 denken graag terug aan hun kampioenschap. Ze speelden met Theo in 
een geweldig team, een mix van jong en oud, en Theo was de spil van het elftal.

Na zijn actieve voetbalcarrière werd Theo op zondag clubscheidsrechter, dat typeert 
zijn trouw aan Bladella-blauw. Hij stond altijd klaar voor anderen en ook als sponsor 
ondersteunde Theo het voetbalgebeuren bij Bladella. En dan was er natuurlijk het 
zaalvoetbal met de teams van de Europaclub. Graag trapte hij ook in de zaal een 
balletje mee. Voetballen met vrienden, om te winnen, om samen te sporten maar 
vooral om, gewoon, bij elkaar te zijn.

In 2012 was Theo, geboren Hapertenaar, 25 jaar bij de club. Hij kwam de laatste jaren 
dan wel minder op het sportpark maar hij bleef lid van het Bladella van hem en zijn 
voetbalvrienden. Het is fi jn Theo Wouters gekend te hebben. Helaas moeten we te 
vroeg afscheid nemen. We wensen de familie heel veel sterkte.   

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis

• Ruime keuze uit 400 monturen
• Geen voorrijkosten en gratis nazorg

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE
*Actie geldig t/m 11 december 2021

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Winnaar prijsvraag Kinetico waterontharder

HAPERT - Summit Water Systems wil alle families en vrienden van onze collega’s 
bedanken voor het bezoek tijdens The Schippers Group familiedag. Totaal 
waren er 442 pogingen naar het juiste aantal zouttabletten gedaan. 

Deze pogingen varieerde van 1.000 stuks tot 1,2 miljoen tabletten. Het juiste aantal 
tabletten was 4931 en de winnaar van de Kinetico Premier Compact waterontharder 
is Harm Rijkers uit Vessem. Hij heeft ondertussen de Kinetico waterontharder in ont-
vangst genomen.

Beheer vloeiweiden van de Plateaux 
op lijst van immaterieel erfgoed

EINDHOVEN - Brabantse productiebe-
drijven in de hightech- en maakindustrie 
kunnen kosteloos een cursus Cyberse-
curity volgen bij Mikrocentrum. Dat is 
mogelijk gemaakt door het Veldhoven-
se opleidingsinstituut en Cyber Weer-
baarheidscentrum Brainport (CWB) 
met ondersteuning van de Provincie 
Noord-Brabant. De driedaagse cursus 
helpt om de beveiliging van de indus-
triële omgeving en controle systemen 
te verbeteren. Er zijn twee startdata: 
1 december 2021 en 25 mei 2022. 

De cursus is bedoeld voor werknemers die 
betrokken zijn bij Operational Technology 
(OT), oftewel de industriële- productieau-
tomatisering. Deze OT beschermen tegen 
cyberincidenten vereist een andere aan-
pak dan de bescherming van Information 

Technology (IT). Mede omdat beveiligings-
maatregelen voor digitale aanvallen in de 
productieautomatisering vaker beperkt is 
omwille van optimale bedrijfsresultaten. 
Met andere woorden, beveiliging voor di-
gitale aanvallen is hier zelden in meegeno-
men, wat dergelijke systemen kwetsbaar 
maakt. 

Door de verdere digitalisering (Industrie 
4.0 - Smart Industries – Internet of Things) 
wordt het belang van een gedegen digita-
le beveiliging alleen maar groter. Risico’s 
worden vaak onderschat terwijl deze een 
serieuze bedreiging vormen voor de conti-
nuïteit van productie en organisatie.

Volgens de directeur van het CWB, Paul 
van Nunen, bevestigt de steun van de pro-
vincie het belang van een betere cyber-
weerbaarheid van ondernemingen. Daar-
om is kennisdeling één van de speerpunten 
van de stichting. “Het blijft een rat race te-
gen hackers. Je moet continue aandacht 
hebben voor Cybersecurity. Het dient vast 
onderdeel te zijn van beleid, want het raakt 
de bedrijfscontinuïteit.” 

“Meer kennis van zaken en continue aan-
dacht voor Cybersecurity verlaagt het be-
drijfsrisico”, vindt ook Frank Bruls, Mana-
ger Opleidingen van Mikrocentrum. “Na 
de driedaagse cursus overzien cursisten 
de mogelijke bedreigingen, kennen ze de 
do’s en do not’s en weten ze hoe ze de 
standaard norm van OT-beveiliging, de IEC 
62443 kunnen toepassen. De opzet is heel 
praktisch en interactief.” 

De data zijn 1, 8 en 15 december 2021 of 
25 mei, 1 en 8 juni 2022 steeds van 13.30 
tot 21.00 uur. De leslocatie van Mikrocen-
trum is te vinden op De Run 1115 in Veld-
hoven. Aanmelden kan online op 

www.brabantleert.nl

Gratis cursus Cybersecurity 
voor de industrie

INFORMATIEF
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Open
Huis

   www.piusx-college.nl

7
november

van 10.00
tot 14.00 uur

 ● GYMNASIUM ● ATHENEUM ● TTO ● VWO ● HAVO ● VMBO ● PRAKTIJKONDERWIJS ● WERELDKLAS

   www.piusx-college.nl   www.piusx-college.nl

Pius X-College
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Het Pius X-College heeft ‘Oog voor jou’. Dat geldt zowel voor de me-
dewerkers als voor de leerlingen. Docent Lichamelijke Oefening en 

mentorcoach Thed van de Kerkhof ervaart dat dagelijks. Hij is er trots op 
deel te mogen uitmaken van een team dat zorg voor leerlingen heeft en 
weet dat hij kansen krijgt om zich te verdiepen.
“Het is bijzonder dat ik eerst leerling was van het Pius X-College en inmid-
dels medewerker. Als werknemer heb ik ervaren dat er oog voor mij is. 
Tijdens gesprekken door het jaar heen met de teamleider is er altijd de 
vraag waar je naartoe wilt met je carrière, wat school voor mij kan doen 
en hoe ze mijn groei en ontwikkeling kunnen bevorderen. Daardoor voel je 
betrokkenheid en aandacht. 
Ook voor leerlingen wordt goed gezorgd. Sinds dit jaar zijn er voor alle eer-
stejaars vmbo b/k twee mentorcoaches per klas en bij vmbo g/t zelfs drie. 
Zo wordt gewaarborgd dat er méér oog is voor leerlingen. We proberen 
alle leerlingen goed in beeld te krijgen; ook de leerlingen die geen extra 
zorg nodig hebben. 
Het is voor mij als docent belangrijk dat ik de leerlingen leer kennen, daar 

wordt vooral in het begin van het jaar heel veel in 
geïnvesteerd. Zaken als ‘leren leren’, studievaar-
digheden, plannen en het maken van afspraken 
staan centraal in het ‘stamgroepuur’. We werken 
hier ook aan de groepsvorming van de klas. Ik ben 
als mentorcoach het eerste aanspreekpunt, 
samen met mijn collega. We werken er elke 
dag hard voor om leerlingen eigenaar te 
maken van hun eigen leerweg. We zijn ons er 
goed van bewust dat ze daar veel hulp bij nodig 
hebben en die hulp is er. Het is goed te zien dat de 
school altijd in ontwikkeling is en dat de zorg voor 
leerlingen steeds op één staat.” 

Oog 
voor 
jou

Voor iedereen is het belangrijk 
om gezien te worden

Politieman wilde hij worden maar omdat hij nog geen achttien was toen 
hij zijn diploma haalde, werd het iets anders. Arno Maandonks ver-

zorgt alle technische ondersteuning voor tv-uitzendingen. Niet de minste 
overigens, zo kwamen de Olympische Spelen mede dankzij Arno bij ons de 
huiskamer binnen.
Arno werkt bij een bedrijf dat internationaal werkt op het gebied van 
broadcasting. “Niet slecht voor iemand die nooit een voldoende voor 
Engels heeft gehaald”, lacht hij. Arno begon zijn tv-carrière bij Pius X-TV, 
waar hij cameraman en editor was. “Daar heb ik voor het eerst kennisge-
maakt met tv en alles wat daarbij komt kijken. Ik vond het altijd heel erg 
leuk en daarom heb ik gekozen voor het Sint Lucas. Offi cieel ben ik Audio 
Visueel Specialist en nu werkzaam als Broadcast Engineer.”
In eerste instantie wilde Arno het liefst achter de camera, maar al snel 
kwam hij erachter dat de techniek eromheen veel beter bij hem paste. “Je 
bent veel langer betrokken bij projecten en moet vaak creatief denken 
om eventuele problemen op te lossen. We maken lange dagen, zeker in de 
maand dat ik mee was met de Dakar-Rally. Vroeg op, laat naar bed maar de 
voldoening die je daar uithaalt, is geweldig. Voor mij was deze klus tot nu 
toe de mooiste.”
Arno vertaalt zijn huidige carrière naar zijn tijd op het Pius X-College. 
“Daar heb ik geleerd dat je zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die 
je maakt. Je bent – letterlijk – aan zet. Soms worden we nog gevraagd om 
iets voor de school te doen. Zoals in corona-tijd toen we ervoor zorgden 
dat alle livestreams door konden gaan. Ouderavonden, informatieavonden, 
het OPP en de Open Dag: alles moest vorig schooljaar online plaatsvinden. 
Mooi om mijn kennis nu terug te kunnen geven en in te mogen zetten op de 
school waar het zaadje ooit geplant is.” 

Het zaadje werd geplant
op het Pius X-College

Jij 
bent 
aan 
zet

Pech onderweg of voel je 
je niet veilig?

Langs je route naar het
Pius X-College zijn adressen waar

je kunt aankloppen voor hulp.
Kijk op onze site voor het adres

op jouw route!

Veilige honken
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Op het Pius X-College is alle ruimte om jezelf en je talenten te ontdek-
ken. Tijdens de lessen of bij de buitenschoolse activiteiten worden 

mogelijkheden geboden om jezelf te ontwikkelen. Dat heeft Andy Huynh 
ook ontdekt. Zijn verhaal is bijzonder inspirerend.
Andy kwam vijf jaar geleden naar Nederland vanuit Vietnam. “Ik was 
twaalf en stroomde in bij de Wereldklas. In die groep staat taalverwerving 
centraal. Ik pikte het snel op en kon na een paar maanden gedeeltelijk 
mee bij een eerste klas tweetalig onderwijs. Na de zomervakantie mocht 
ik meteen in 2tto beginnen. Het lijkt erop dat ik een talenknobbel heb. Ik 
spreek drieënhalve taal: Vietnamees, Nederlands, Engels en een heel klein 
beetje Duits.”
Toen Andy goed en wel gesetteld was op het Pius X-College hoorde hij van 
het Open Pius Podium. “Met een aantal anderen zat ik in een groepje en 
trad ik voor het eerst op. Het jaar erna kwam ik niet door de auditie omdat 
de muziekdocenten vonden dat ik mezelf op een instrument moest bege-
leiden. Ze dagen je graag uit om iets meer te doen. Ik heb mezelf piano 
leren spelen en kan ondertussen ook op gitaar, basgitaar en drums spelen. 
Vanaf de derde doe ik elk jaar mee met het OPP, ik begeleid anderen maar 

zingen vind ik het allerfi jnst om te 
doen.”
Voor Andy is het OPP hét evenement 
van school. “Voor iedereen biedt het 
Pius X-College kansen. Als je het wilt, 
kun je altijd iets met je talent op deze 
school. Op het gebied van programme-
ren, beeldende kunst, sport of muziek: 
je blinkt altijd wel ergens in uit. Docen-
ten ondersteunen je daarbij.”

Wat Andy waardeert aan de school is dat iedereen mag zijn, wie hij is. “Ik 
weet dat er soms jongeren zijn die worstelen met hun ‘zijn’. Ik heb daar 
zelf geen last van, ik ben wie ik ben en iedereen moet me nemen zoals ik 
ben maar het is goed dat er aandacht is voor jongeren die moeite hebben 
met hun weg. Zo is er elk jaar ‘Paarse Vrijdag’. Dan laat je zien dat je open 
staat voor anderen, respect hebt voor ieders geaardheid en elkaar respec-
teert om wie ze zijn. Op zich is dat heel mooi maar belangrijker is het dat 
je dat gevoel elke dag ervaart en volgens mij is dat wel zo op deze school.”

Het Pius X-College wil gemoedelijkheid uitstralen, wil dat leerlingen 
en medewerkers zich thuis voelen. Waar zit ‘m dat in, die sfeer? 

Leerlinge Amy Dirkx uit 2vwo heeft over het antwoord nagedacht. Zij voelt 
zich thuis op haar school en dat is maar goed ook want ze brengt er veel 
tijd door.
“Voor mij is het belangrijkst voor de sfeer: de mensen om je heen. Dat 
je goed kunt opschieten met medeleerlingen en dat de docenten aardig 
zijn. Ik zit nu in 2vwo en daarvan is maar één klas. Pas dit jaar begin ik 
mijn klasgenoten te leren kennen. Vorig jaar zijn we - door corona -  bijna 
niet op school geweest en dat heeft echt wel gevolgen gehad voor de 
contacten. School doet er veel aan om een fi jne omgeving in de groep te 
brengen. Eerstejaars gaan op kamp, aan het eind van het jaar is er een 
leuke activiteit met de mentor en ook bij buitenschoolse activiteiten leer 
je elkaar beter kennen. 
De sfeer in de school is ook belangrijk en dat heeft het Pius X goed gedaan. 
De aula is gezellig, er zijn leuke zitjes op de gang en er is veel kleur te 
zien. Wat ik heel leuk vind, is dat de werken van de beeldende vakken wor-
den tentoongesteld. Zo heb je altijd wat te kijken en het fl eurt de gangen 
op. 
Natuurlijk zijn er regels op school, net zoals thuis. Zo moet je bijvoorbeeld 
je eigen rommel opruimen. Logisch! Als de school netjes blijft, heeft dat 
meteen invloed op de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. 
Om je thuis te voelen is het belangrijk dat je altijd iemand hebt om mee 
te praten. Dat kan een klasgenoot zijn maar 
ook de mentor of een vertrouwenspersoon. 
Elk jaar komen een paar momenten voorbij 
dat de vertrouwenspersoon voorgesteld 
wordt. Voor kinderen die hulp nodig hebben, 
is het belangrijk dat ze weten wie het is en 
waar ze terecht kunnen.
Ik ga graag naar school, voel me er thuis en 
dat is goed want ik mag nog een paar jaar-
tjes hier naartoe. Voor sfeer ben je in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk maar de 
school ondersteunt dat op zoveel mogelijk 
manieren.”

Voel 
je 

thuis!

De sfeer op school is prima

Ontdek jezelf en koester 
je talent

Zit je in groep 8 en wil je nu al weten hoe het is
om een Pius-Tiener te zijn?

Kom dan naar onze doe-mee-middag!

Kijk op de groep 7/8-pagina van onze site en schrijf je in.

www.piusx-college.nl

Ontdek 
jezelf

Doe-mee-middag
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Pius X Puzzel
Los de puzzel op en maak kans 

op een lekkere taart!
Stuur je antwoord naar info@piusx-college.nl

Pius X Puzzel
Los de puzzel op en maak kans 

op een lekkere taart!
Stuur je antwoord naar info@piusx-college.nl

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

AARDRĲKSKUNDE
AULA
BIOLOGIE
BLOKUUR
BROODTROMMEL
CONCIERGE
DIERVERZORGING
DOCENT
ELECTROTECHNIEK

EXAMEN
FIETSENSTALLING
GALA
GYMNASTIEK
IPAD
KAFTPAPIER
LEZEN
MENTORCOACH
PASSER

PAUZE
PROEFWERKWEEK
REKENMACHINE
RUGZAK
SCHOOLPLEIN
STAGE
TIMMEREN
WISKUNDE
WORSTENBROODJE

Open Pius Podium

Introductiekamp

Gala

DEMO

ProBotiX

Excursies

WORSTENBROODJE
DOCENT
ELECTROTECHNIEK

LEZEN
MENTORCOACHMENTORCOACH
PASSER

TIMMEREN
WISKUNDE
WORSTENBROODJEELECTROTECHNIEK PASSER WORSTENBROODJE

Tuinstraat 1 
Bladel

0497 361261
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NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU
SNIEDERSLAAN | BLADEL | MAANDAG T/M ZONDAG | TEL: 0497 360088 

DONDERDAG 28 T/M ZONDAG 31 OKTOBER  ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

DIVERSE JEANS CARS, PETROL, LTB,
JACK & JONES, GABBIANO, ONLY, CROSS

10,-
49,95 59,95

15,- 20,-
OOK IN DE WEBSHOP!WWW.NUMMERZESTIEN.EU

JEANS JEANS JEANS39,95 49,

15
2E JEANS

10
39,

2E JEANS
59,

20
2E JEANS

EERSEL - Op de Markt in Eersel zit al-
weer 4 jaar de gezelligste woon- en ca-
deauwinkel van de Kempen. Met een 
mooie, betaalbare collectie woonacces-
soires, meubels en cadeaus, is er voor 
iedere klant wel iets passends te vinden.

Ben je op zoek naar nieuwe meubels, lam-
pen of woonaccessoires, dan kun je kiezen 
uit de bekende merken zoals ByBoo, Ele-
onora, Riverdale, PTMD en Light&Living. 
Voor banken werken we met het merk Sevn. 
Er staan meestal 6 verschillende banken in 
de showroom en deze zijn in alle mogelijke  
opstellingen, stofsoorten en kleuren te  
bestellen. Maar kom je shoppen voor leuke 
cadeautjes, dan hebben we veel keus met 
o.a. Ted Sparks, 100% Leuk, The Gift Label, 
My Flame Lifestyle en Flessenwerk. Mocht 
er iets niet in de winkel staan, dan kunnen 

we de complete collectie van deze merken 
wel bestellen. Ook voor interieuradvies en 
restylen van je huis, ben je bij HIP@home 
op het juiste adres. Maak geheel vrijblijvend 
een afspraak en we bespreken de mogelijk-
heden. Kun je uit de standaard meubelcol-
lectie geen keuze maken, dan is er ook nog 
een mogelijkheid om maatwerk meubels 
van hout en staal te laten maken.

In verband met het 4-jarig bestaan is het 
in de week van zaterdag 30 oktober tot en 
met zaterdag 6 november de hele week 
feest met leuke acties, kortingen en give- 
aways. Zondag 31 oktober is de winkel ex-
tra open van 12.00 tot 17.00 uur. Tot ziens 
bij HIP@home, Markt 11 in Eersel. Tel.  
06-23909279. Voor meer informatie zie:

www.hipathome.nl

4-jarig bestaan HIP@home

HAPERT - De bedrijven Winters Trailer  
Rental en Winters Logistic Services 
uit Luyksgestel gaan verhuizen naar 
het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert. 
Twan en Karien Winters en Remco Bos-
ma tekenden onlangs het koopcontract 
voor een kavel van 15.000m². 

Beide bedrijven worden gerund door Twan 
en Karien Winters. Het bedrijf is leveran-
cier en verhuurder van trailers aan zowel 
grote logistieke dienstverleners als aan 
transportbedrijven. Het bedrijf verzorgt 
onderhoud, keuring en beschikbaarheid 
van de trailers. Trailers worden verhuurd, 
verleast of verkocht. Daarnaast zet Win-
ters in op logistieke dienstverlening. Door 
waarde toe te voegen aan het logistiek 

proces (value added services) wordt de 
klant ontzorgd. In de nieuwe bedrijfshal is 
volop ruimte voor onderhoud en logistieke 
handelingen.

Het nieuwe pand is ontworpen door 
CS2 Architecten uit Westerhoven. Begin 
2022 wordt gestart met de bouw aan de  
Diamantweg. 

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

Winters Trailer Rental en Winters Logistic 
Services naar Kempisch Bedrijvenpark

Remco Bosma en Twan en Karien Winters

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 3

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

5 9 5 7 3
4 8 1 6 8

1 3 9 8 2 3 8 1
9 2 8

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

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

1 4 9
9 7 6

8 7 5
5 7 9 6 8

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

4 1 7
8 1 7
6 7 8 2 3 8 2 1

7 8 9 2 6
4 6 7 9 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
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 43

A habit of sneering m
arks the egotist, or the fool, or the knave, or all

three.
-- Lavater

5 1 9
8 1

7 9 5
3 4 9

9 2
7 6 4

5 2 6
6 8

2 7 1

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AANHANG
AANKLAMPEN

ANNEX
ANTWOORD

ARENA
AUBADE

AUTORACER
BAKKEN

BELEMMEREN
BEZEM

BRUILOFT
DIAGRAM
DUREN
EELTIG

EERDER
ELFEN

ERFGENAMEN
GEDURFD

GEEST
HETZE

INERTIE
JEUGD
KARPET

KERKAMBT
KOLANOOT

LEDER
LEEGTE

LEUKERD

NAAKTLOPEN
OVERWEGEN
PENTAGON
REERUG
RESPECT
RIANT
TEEFJE

WALMEN
WAPEN
WOERD
WOEST
WREED

WURGEN
ZWEEFTREIN

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Jordy Waterschoot uit Hoogeloon

met de oplossing: 
‘Zijn bedje is gespreid’

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

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

Cryptofi lippine – Thema: De man • Oplossing:  Zijn bedje is gespreid • Antwoorden A: Eenmanszaak – B: Een vrolijke 
Frans – C: Snertvent – D: Bovenlip – E: Groentemannen – F: Broodheer – G: De familiejuwelen – H: Zaadleider
I: Penis – J: Manschappen – K: Vrouwenjager – L: Decolleté – M: Onderhoudsman – N: Schoppenheer – O: Hangsnor
P: Venten - Q: Eikels - R: Potloodventer

HalloweenHalloween

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 43

This fortune is false.

3 6
9 4 2 8 7
8 5 1

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

3 9 1
8 5 4 6 7

4 1 Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Een dikke duim omhoog voor iedereen die mij vrijdag 
22 oktober geholpen hebben bij mijn scootmobiel-
ongeluk(je) op de kruising bij de industrieterrein in 
Bladel. Iedereen was zo behulpzaam, bedankt!

Leontien

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

Mijn duim gaat omhoog voor de Bladella Ultras. Tijdens 
de derby Reusel Sport - Bladella lieten de fanatieke 

Ultras zich bijna de gehele wedstrijd horen met gezang, spreekkoren en blauw-wit knal-
vuurwerk. Ook het gerstenat vloeide rijkelijk. Na afl oop van de wedstrijd lag het achter de 
goal bezaaid met lege vuurwerkfonteinen en plastic bekers. Maar voordat deze harde kern 
hun feestje in de kantine gingen voortzetten, ruimden ze uit zichzelf de gemaakte rotzooi 
keurig netjes op!

Een trouwe blauw-wit supporter

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

Heeft u ook een duim? Stuur dan de gegevens met een motivatie van maximaal 50 
woorden naar duim@pc55.nl

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep 
mensen uit de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.

WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ 
zoals hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet 
geplaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

Goed om te weten!

REDACTIONEEL  
tot maandag 24.00 uur 
Voor zondag 22.00 uur aanleveren  
= grootste kans op plaatsen!

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... de meeste mensen 
hun hoofd naar rechts 
buigen tijdens het 

zoenen? 

Het schijnt te maken 
te hebben met 
romantiek. 

Als je je geliefde 
zoent, ben je meer 

geneigd je hoofd naar 
rechts te kantelen. 

Familieleden en 
vrienden zoen je 
eerder met een 

linkse kanteling 
van je hoofd.

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

www.pc55.nl 
goed om te weten

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 om 13.30 uur. Deel-
name is  mogelijk voor  zowel 
KBO- en niet-KBO-leden. 

KBO’s  HOLAHU

Kienen 
in Bladel

Seniorenvereniging Bladel organi-
seert  op donderdag 4 november een 
kienmiddag. 

Deze wordt gehouden van 13.30 tot 
ongeveer 16.00 uur in de Schouw, 
Emmaplein 2 in Bladel.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 
Contactpersoon: Marij Jansen telefoon  
06-29183248. 

HAPERT - Hulp in Nood doet een oproep 
aan de Hapertse  mensen.

In verband met de privacywet kunnen wij 
helaas niet alle mensen uit Hapert een 
kerstattentie bezorgen met de kerstdagen.
Omdat deze informatie ons niet toereikend 
is vragen wij of u iemand kent in uw naaste 
omgeving die 75 jaar of ouder is en in 
de afgelopen periode ziek is, dit door te 
geven.

Hulp in Nood zou het heel jammer vin-
den als er iemand vergeten wordt met 
deze feestdagen in het vooruitzicht. Daar-
voor vragen wij uw medewerking indien u 
iemand kent die hiervoor in aanmerking 
komt, dit door te geven aan Eric Sol, tel. 
0497-643628 of email: ericsol@upcmail.
nl, Maria Peeters tel. 0497-382661 of Henk 
van Beers, tel. 06-51133813 of e-mail naar  
h.v.beers@hotmail.com

Gelieve een naam voor 10 december door 
te geven. Alvast bedankt voor uw mede-
werking.

Bestuur Hulp in Nood 
Hapert

Hulp in Nood 
Kerstattentie
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Trainers Walking Korfball
Korfbalvereniging KVC uit Hapert start 
met OldStars walking korfball in de kernen 
Casteren, Duizel, Hapert, Hoogeloon en 
Netersel. Dit is een aangepaste spelvorm 
van korfbal speciaal voor 55-plussers. Zo 
blijf je op een gezonde manier en zonder 
blessuregevaar bewegen. Na elke training 
drinkt men samen koffi  e/thee of een ander 
drankje.

In de eerste fase wordt een 10-wekelijkse 
cursus aangeboden onder begeleiding van 
een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. 

Wil je training geven, helpen of meedoen? 
Mail naar c.kieneker@kvckorfbal.nl

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

Opa’s en oma’s gezocht voor wat extra 
liefde en aandacht.
Buurtgezinnen zorgt ervoor dat kinderen 
positief opgroeien in hun eigen gezin, ver-
sterkt de gemeenschapszin en vermindert 
beroepsmatige hulp en uithuisplaatsingen.

Buurtgezinnen zoekt opa’s en oma’s die 
een gezin dat het zwaar heeft willen on-
dersteunen. Opa’s en oma’s zijn belangrijk 
voor kinderen. Vanwege hun levenserva-
ring, geduld en tijd. 

Lijkt het u leuk om de rol van grootouder 
te vervullen voor een gezin in de buurt? 
U bent meer dan welkom! Sara van Trigt: 
Eersel/Bergeijk, tel. 06-19190373 of sara@
buurtgezinnen.nl. Dianne Mariën: Bladel/
Reusel-de Mierden, tel. 06-83357211 of 
dianne@buurtgezinnen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Kienen in
Hooge Mierde
Dinsdag 2 november om 13.30 
uur bent u van harte welkom om 
te komen kienen in De Schakel  
te Hooge Mierde.

De entree is gratis. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 

telefoonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Lieve mensen,

Allemaal heel hartelijk bedankt voor de lieve woorden, 
mooie kaarten en fi jne attenties. 

Het was voor ons een mooie 65-jarige huwelijksdag.

We hebben van deze dag en het feestje genoten.

Jan & Annie van den Bogaart-Bankers
Bladel

Bedankt!Bedankt!

Kienen in
Hooge Mierde
Dinsdag 2 november om 13.30 
uur bent u van harte welkom om 
te komen kienen in De Schakel  
te Hooge Mierde.

De entree is gratis. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 

telefoonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde
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35 29 oktober 2021VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

Wij zijn op zoek naar jou!Wij zijn op zoek naar jou!

Kuypers  
Kunststoftechniek BV

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

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

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

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

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

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

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

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

Wij zijn op zoek naar:

AA/RA-Accountant
en

 (Ervaren) Assistent Accountant
Ben je al enkele jaren werkzaam in de MKB samenstel-, adviesprakti jk en op zoek 
naar een volgende stap in je carrière?
Als assistent account bestaan je dagelijkse werkzaamheden voornamelijk uit het 
inboeken van administrati es, samenstellen van jaarrekeningen en het opstellen van fi s-
cale aangift en. Deze werkzaamheden hebben inmiddels voor jou geen geheimen meer.
Voor de accountant worden deze werkzaamheden aangevuld met het beoordelen of 
controleren van jaarrekeningen en het bespreken hiervan met de ondernemer. Op 
basis van je parate kennis kun je eventuele vragen van cliënten direct beantwoorden.
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft  ontwikkelen. Het op de hoogte zijn van de 
laatste relevante wet- en regelgeving is vanzelfsprekend. Opleiding en training is dan 
ook een prioriteit. 

Wie zijn wij?
Adriaans Accountants is een accountantskantoor met een ti ental medewerkers 
gevesti gd in Reusel. Wij zijn acti ef op het gebied van accountancy, 

(salaris)administrati e en (belasti ng)advies voor alle ondernemers in het MKB. 
Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de Brabantse Kempen.

Wat bieden wij?
Een fullti me baan (40 uur) met een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoor-
waarden. Wij bieden de assistent accountant doorgroeimogelijkheden naar een positi e 
als relati ebeheerder en de AA/RA-accountant naar een toetreding als partner. Met de 
informele sfeer op ons kantoor bieden we je een pretti  ge werkomgeving. Wij staan 
open voor je input en door de korte lijnen kan er snel geschakeld worden. 
Naast deelname aan intern vaktechnisch overleg krijg je de kans om door te studeren, 
verder te specialiseren en te ontwikkelen. 

Wat vragen wij?
Als Assistent Accountant heb je minimaal een opleiding HAVO of MBO niveau 4 op het 
gebied van accountancy, economie of fi nanciële administrati e afgerond. Een relevante 
afgeronde HBO opleiding en fi scale kennis of de bereidheid je hierin te bekwamen zijn 
een pre. Voor de AA/RA-accountant geldt uiteraard een afgeronde accountancy-
opleiding op HBO/WO-niveau en inschrijving in het register van de NBA. Het hebben 
van een lidmaatschap van het RB of NOB is een pre.

Voor beide functi es geldt dat je enkele jaren relevante 
werkervaring hebt en woonachti g bent in de 
Brabantse Kempen. 

Geïnteresseerd?
Stuur je CV en moti vati ebrief vóór 30 november 2021 naar 
ton@adriaans.net.

Bouwbedrijf Burgmans B.V. in Bergeijk is al ruim 100 jaar actief als middelgrote 
bouwonderneming, met name in de regio Zuid-Oost Brabant. Naast een 
specialisatie in de utiliteitsbouw zijn wij ook actief in zowel de seriematige als 
particuliere woningbouw. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een 
platte organisatie met korte communicatielijnen, gemotiveerde medewerkers 
en weinig personeelsverloop. Ons werkgebied is voornamelijk regionaal.

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar:

ERVAREN TIMMERLIEDEN
• Voor ruwbouw- en afbouwtimmerwerken, 

in zowel woning- als utiliteitsbouw.
• Eventuele indiensttreding zo spoedig mogelijk.
• Wij bieden je een afwisselende baan aan in een prettige 

werksfeer met een salaris dat in overeenstemming is met de functie.

Wil jij ons team komen versterken? Schrijf of mail dan naar:

Bouwbedrijf Burgmans B.V.
t.a.v. de heer Hans Burgmans
Standerdmolen 3a, 5571 RN  Bergeijk
hb@bouwbedrijfburgmans.nl

Voor meer informatie over deze vacatures kun je telefonisch contact opnemen met 
Hans Burgmans, 0497-572220. Kijk ook op www.bouwbedrijfburgmans.nl
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COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Prima secundaire
  arbeidsvoorwaarden

Lemmens is gespecialiseerd in het totaal ontzorgen van onze klanten in de zorgsector.
Lemmens Interieurs levert interieur-maatwerk uit eigen moderne productie, 

tot in de punten verzorgd.
Lemmens zorg afbouw pakt een totaalproject aan A tot Z incl. ontwerp, tekenwerk, slopen, 

afbouw, installaties en inrichtingen. We werken enkel met de beste op dit gebied.

Interessant of ben je nieuwsgierig? Neem contact met ons op:
info@lemmensinterieurs.nl of bel 0497-540384 (vraag naar Rick Lemmens)

   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Prima secundaire
  arbeidsvoorwaarden

COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

ALLROUND 
INTERIEURBOUWER

Jij bent:
- Zelfstandig en kwaliteitsgericht
- Meerdere jaren ervaring
- Bereid om te reizen 
   binnen Nederland

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Aangename en 
   moderne werkomgeving
- Prima secundaire 
   arbeidsvoorwaarden

WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen al onze gasten met  

onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon is  

een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit Groepsaccommodaties, 

Outdoor-activiteiten en Horeca voor vergaderingen en feesten.  

Wij richten ons voornamelijk op groepen, van klein tot groot.  

Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één dak aanwezig.

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken?  

We hebben de volgende vacatures:

Bediening (fulltime en parttime)

Kok/keukenhulp (fulltime of parttime)

Schoonmaakmedewerkers (parttime)

Kijk op onze site www.biestheuvel.nl/vacatures voor meer uitleg.

Uren zijn in overleg samen te bepalen.

Lijkt één van deze vacatures iets voor jou?  

Bel dan direct naar (0497) 591 257 of mail naar arjan@biestheuvel.nl,  

dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Hoogcasteren 25 • 5528 NP Hoogeloon • Telefoon (0497) 59 12 57 
info@biestheuvel.nl • www.biestheuvel.nl

Wij zoeken collega’s!

4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES
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Interieurverzorg(st)ers m/v

Interesse in een welkomsbonus van € 150,00 netto?  
Voor Regio de Kempen zijn we op zoek naar gemotiveerde

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

Ben je doordeweeks op zoek naar flexibele uren of wil je juist  
vaste uren?

Zoek je een bijbaan of een vaste baan?
Heb je misschien een rijbewijs B?

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

beschikbaar.
Vul op www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures je gegevens in  

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

Voor ons bedrijf, MTS Huborn, gevestigd in Reusel zijn we op zoek naar:

Medewerker varkenshouderij
Functie: 
wij zijn op zoek naar een medewerker die verantwoordelijk is voor onze vleesvarkens. 

Je werkzaamheden bestaan uit de dagelijkse controle, opleggen van biggen, afleveren van 
vleesvarken en eventueel het reinigen van de stallen (in overleg). Daarnaast ondersteun je op de 
drukkere dagen je collega in de zeugenhouderij.

Maatschap Huborn is gevestigd in Reusel aan de Schepersweijer 4a. Dit gezinsbedrijf is sinds 2016 
overgenomen door bedrijfsopvolgers, Rick en Karen van den Borne. 

Wij verwachten:
➢ Je bent gemotiveerd!
➢ Ervaring in de varkenshouderij
➢ Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband
➢ Je bent zorgvuldig en flexibel

Wij bieden:
➢ Een uitdagende baan met veel vrijheid
➢ Je werkt in een klein en gemotiveerd team
➢ Ruimte voor eigen initiatief/nieuwe ideeën
➢ Prettige werksfeer
➢ Bijpassend salaris
➢ Dagen en werktijden in overleg, parttime is ook mogelijk

Sollicitatie:
Heb jij interesse in deze functie? Neem dan contact op met Rick van den Borne.
Telefoon: 06-46282868 of e-mail: huborn@outlook.com

zijn we op zoek naar:

Voor ons bedrijf, MTS Huborn, gevesti gd in Reusel zijn we op 
zoek naar:

Medewerker varkenshouderij
Functi e:
wij zijn op zoek naar een medewerker die verantwoordelijk is voor 
onze vleesvarkens.

Je werkzaamheden bestaan uit de dagelijkse controle, opleggen van biggen, 
afl everen van vleesvarken en eventueel het reinigen van de stallen (in overleg). 
Daarnaast ondersteun je op de drukkere dagen je collega in de zeugenhouderij.

Maatschap Huborn is gevesti gd in Reusel aan de Schepersweijer 4a. Dit gezinsbedrijf 
is sinds 2016 overgenomen door bedrijfsopvolgers, Rick en Karen van den Borne.

Wij verwachten:
➢ Je bent gemoti veerd!
➢ Ervaring in de varkenshouderij
➢ Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband
➢ Je bent zorgvuldig en fl exibel

Wij bieden:
➢ Een uitdagende baan met veel vrijheid
➢ Je werkt in een klein en gemoti veerd team
➢ Ruimte voor eigen initi ati ef/nieuwe ideeën
➢ Pretti  ge werksfeer
➢ Bijpassend salaris
➢ Dagen en werkti jden in overleg, partti  me is ook mogelijk

Sollicitati e:
Heb jij interesse in deze functi e? Neem dan contact op met Rick van den Borne.
Telefoon: 06-46282868 of e-mail: huborn@outlook.com

iPB Printing BV is een Kempisch familiebedrijf dat zich in ruim 80 jaar tijd 
heeft doorontwikkeld van lokale zuivelhandel tot internationale verpak-
kingsdrukkerij. Vanuit Reusel bedienen we met 65 enthousiaste medewer-
kers onze klanten met flexibele verpakkingen voor bijvoorbeeld koffie en 
in-mould labels (waarvan je er ongetwijfeld thuis in de kast hebt staan). 
We werken voor de grootste merken, van Bavaria tot Coca-Cola en van 
Albert Heijn tot Haribo, vooral in Europa maar ook steeds verder weg. 
Kom jij ons helpen?

Voor meer informatie check onze vacatures op www.ipbprinting.com/vacatures of 
neem contact op met Carin van Holstein (tel. 06-51325014 of carin@werkze.com).

• Werken bij (één van de) leukste bedrijven van de Kempen.
• Fijne collega’s.
• Uitdaging en persoonlijke groei.
• Natuurlijk een goed salaris.
• Lekkere koffie.

• Verkoop binnendienst
• Drukker
• Medewerker Technische dienst
• Logistiek medewerker
• Operator
• Studenten (voor avond, weekend en vakantie-hulp)

Wie zijn wij? Wij bieden o.a.

Hoe drink jij je koffie?
Maak een afspraak!

Wij zoeken collega’s:
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Wij zijn op zoek naar:

(Leerling) mechanische monteur

(Leerling) electro monteur

Service monteur buitendienst

Dücker Prefeeder is een 
internationaal bedrijf. In 

Hapert maken wij machines 
bedoeld voor de golfkarton-

industrie. 

Wil jij meer weten over 
één van deze uitdagende 

banen? Bel of mail ons dan!

 

 

Erik Meulendijks
06-53 71 01 83
erikm@duecker-prefeeder.com

Dücker prefeeder BV  |  Nijverheidsweg 8  |  Hapert

Ron Wouters
tel 0497-382666
ronw@duecker-prefeeder.com

MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Heb je een hbo-opleiding afgerond en wil je jezelf graag 
verdiepen in de saleswereld? Ben jij op zoek naar een 
plek waar je de kans krijgt om het vak te leren en jezelf 
te ontwikkelen? Dan is dit de ideale plek om te starten!

Vanuit de binnendienst word je na een opleidingstraject 
het eerste aanspreekpunt voor klanten. De uitdaging 
binnen deze functie is om de juiste balans te vinden 
tussen het bouwen aan de relatie met je klanten en 
het realiseren van de commerciële doelstellingen. 
Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel 
binnen MCB. Er bestaan op termijn ook diverse 
doorgroeimogelijkheden.

Kom jij ons versterken?
Voor meer informatie of om te 
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail 
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert. 
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

junior accountmanager

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES

STOFFEERDER
GEZOCHT

MEER INFO OP DARIS-WONEN-SLAPEN.NL

vacatu
re

e

    
Werken in de Kempen bij een modern 
metaalbedrijf? Dan hebben wij dé 
baan die je zoekt!

Direct solliciteren?
Ga voor meer informatie naar onze 
website of neem conctact op via:

+31(0) 497 - 57 55 72 
Rowan.de.bruyn@debruynmetaal.nl
De Waterlaat 19, 5571 MZ Bergeijk

Openstaande vacatures:

• Algemeen productiemedewerker m/v
       (student, parttime, fulltime)
• Lasser/constructiebankwerker
• Kanter
• Logistiek medewerker

Personeel
gevraagd!
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(LEERLING) GRAFISCH OPERATOR

Vacature:

Werken bij Moeskops Gra�sch betekent werken in een snelgroeiende organisatie met ambitieuze doelstellingen. Moeskops gaat over 
ontdekken, innovatieve technieken omarmen en daarmee klanten op nieuwe ideeën brengen. Vanuit Hapert produceren we de meest 
originele PR-middelen, verpakkingen, dozen, opbergmiddelen en –mappen die je maar kunt bedenken. Voor ons productieproces zijn wij 
op zoek naar een full-time:

(leerling) Gra�sch Operator

Functieomschrijving
Moeskops Gra�sch zoekt een enthousiaste collega met technisch inzicht en a�niteit met machines. Wil jij deel uit maken van een 
productieproces? Kun jij goed samenwerken en pak jij werkzaamheden snel op? Dan hebben we bij Moeskops een leuke baan voor jou.

Functie-eisen
• Je hebt technisch inzicht, affiniteit met machines en je werkt zeer nauwkeurig.
• Je bent een doorzetter en creatief in het vinden van oplossingen.
• Aan de hand van een zelfstandige werkhouding met een pro-actieve instelling, zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk de 
              vakkennis en ervaring opbouwt.
• Je kijkt ernaar uit om in jezelf te investeren de komende jaren.
• Vanuit jezelf ben je er op gericht om goede prestaties neer te zetten en je verantwoordelijkheid te nemen.
• Je leeft de veiligheidsvoorschriften, werkinstructies en procedures goed na.

Dit ga je doen
Als (leerling) Grafisch-operator ga je diverse grafische machines in leren stellen en bedienen. Hiermee maak je halffabricaten die een 
bijdrage leveren aan één van onze mooie eindproducten. Je bent verantwoordelijk voor het constant houden van kwaliteit van de 
gemaakte producten. Daarnaast verricht je eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en zorg je voor een schone werkplek.

Bij Moeskops werken we volgens de QRM-methode. Volgens deze werkmethode word je toegewezen aan een team. Samen met de 
collega’s binnen dit team ben je er verantwoordelijk voor het werkproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit vraagt om een 
brede inzetbaarheid, waarbij je sommige werkzaamheden van collega’s over kunt nemen als dit nodig mocht zijn.

Jouw werkomgeving
Bij Moeskops Gra�sch werken ruim 70 medewerkers. Het is een familiebedrijf waar een informele sfeer heerst en waar bewuste keuzes 
gemaakt worden voor mens en milieu. Door de installatie van een kleine 3.000 zonnepanelen op het dak, met een oppervlakte van 
10.000 m2, wordt er in de fabriek CO2 neutraal gewerkt.

Ons aanbod
We bieden je een uitdagende en dynamische baan met een marktconform salaris, passend bij jouw kennis en ervaring. Naast uitstekende 
werkomstandigheden bieden we je de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen inclusief de daarbij behorende studiemogelijkheden, 
en kun je gebruik maken van collectieve voorzieningen.

Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door jouw CV met motivatie te mailen naar j.schippers@moeskopsgra�sch.nl.
Wil je meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Jacqueline Schippers op telefoonnummer (0497) 78 24 18.
Meer informatie over de organisatie vind je op www.moeskopsgra�sch.nl
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F3-DESIGN is een jong Tech-bedrijf gevestigd in Eersel. Wij ontwikkelen, produceren, verkopen en installeren Dino’s en Nippers, producten bestemd voor de 
Smart Industry. De Dino Stretch Hood is een verpakkingsmachine voor pallets en de Nipper™ AGV is een autonoom rijdende robot pallettruck.

Wegens de toenemende vraag naar onze producten, zijn wij dringend op zoek naar:

MONTEUR (PROJECTEN, SERVICE & SUPPORT) - FULLTIME

Wil je werken in de Smart Industry?

In deze functie neem je verantwoordelijkheid voor het installeren van Nipper projecten, het organiseren en uitvoeren van servicebezoeken en het verlenen 
van support aan klanten en integratoren. Dit doe je in een team van meerdere “Nipper Engineers”. Onze klanten (met name multinationals) stellen hoge 
eisen aan onze producten en verlangen uitstekende dienstverlening. Wil je meespelen in de ‘Champions League’ van automatisering, dan hebben wij de 
perfecte baan voor jou:

WIJ BIEDEN:          WIJ VRAGEN:
- Goede arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal en Techniek)     - Ervaring in robotica c.q. de Smart Industry
- Een werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen    - Mechanisch, Elektrisch en Software skills
- Platte organisatiestructuur met Kempische gezelligheid     - Afgeronde opleiding Mechatronica (MBO/HBO)
- Werken aan en met High-tech robots       - Flexibiliteit om te reizen (ca. 1x per maand)
- Diversiteit aan werkzaamheden       - Goede beheersing Engelse taal (schrijven en spreken)
- Een baan waar je wat van de wereld kunt zien      - Rijbewijs B

GEINTERESSEERD? Neem dan contact op met Kim van Wershoven op telefoonnummer 0497-782999 of per email: info@f3design.nl.
Voor meer informatie kijk ook eens op www.dinostretchhood.com of www.nipperagv.com

MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een goede 
dosis humor. Zoek je afwisseling in je werk en vind je de 
combinatie van logistiek en techniek interessant? Dan is deze 
rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verantwoordelijk 
voor dat een order op de juiste manier bij de klant terecht komt. 
Je zaagt metalen op een van onze eigen zaagmachines en verpakt 
deze materialen vervolgens zoals de klant het wenst. Naast het 
zagen ben je verantwoordelijk voor het opslaan en beheren van 
de materialen die binnenkomen. Uiteindelijk maak je de zending 
gereed. Natuurlijk word je goed opgeleid, waarbij veiligheid op 
nr. 1 staat.

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

Logistiek medewerker/Operator
Kom jij ons een handje helpen?
Voor meer informatie of om te 
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail 
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert. 
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.
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Verkoop 
medewerker

Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
vacature@dehoutwinkelbladel.nl
óf kijk op onze website 
www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature

WORD JIJ DE
GRONDBOORDER DIE

MET ONS AAN DIE
TOEKOMST BOUWT?

Bel of stuur een app naar:
06 58 84 57 25

Onze aardwarmtesystemen hebben 
de toekomst.

VACATURE

Bergeijk

BergmansGrondboringen adv. Vacature.indd   1BergmansGrondboringen adv. Vacature.indd   1 19-10-2021   15:2119-10-2021   15:21
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Fulltime, parttime of bijbaan, kom werken bij TOM!

Wij zijn op zoek naar collega’s!
Volop vacatures bij TOM

Alle vacatures vind je op werkenbijtom.com

Wie is
TOM?

E-BIKES
   Bekijk deAMIGO E-Pulse

€849
SUPERDEAL

€849AMIGO E-Pulse 
De AMIGO E-Pulse is een stevige en 
betrouwbare transportfi ets, maar dan 
wel elektrisch! Ideaal voor je dagelijkse 
kortere ritjes. Perfect om mee naar 
school of naar het werk te fi etsen: 
je tas neem je namelijk gewoon mee 
op de voordrager. De afneembare 
accu laad je waar dan ook op. Zo start 
je iedere dag met nieuwe energie!

  Verkrijgbaar in dames & heren model
  Actieradius 75-100 km
  3 versnellingen
  250W voorwielmotor
  Stevige, betrouwbare & betaalbare e-bike

Content Manager
Heb jij ervaring als leidinggevende en krijg jij 
een boost van het optimaliseren van de juiste 
content? Wil jij ervoor zorgen dat alles perfect 
door jouw team op onze webshop wordt 
gepromoot? Lees dan snel verder! 
•   Jij bent de schakel tussen de marketingmanager, 

contentspecialisten en teamleider van het 
content team.

•    Je grootste uitdaging is het verbeteren van het 
gehele content proces.

•   Verder ben je verantwoordelijk voor het 
bewaken van de contentplanning, de voortgang  
en productiviteit van de afdeling en het 
optimaliseren van de contentstroom.

Performance Marketeer - SEA Specialist
Klinken Google Shopping, ROAS, CPC, CTR, 
jou bekend in de oren en ga je altijd voor 
het meest optimale resultaat? Heb jij al 
kennis en ervaring in het draaien van online 
performance campagnes? Dan zoeken wij jou!
•   Je bent medeverantwoordelijk voor de 

resultaten van al onze betaalde kanalen.

•   Je bent dagelijks bezig met het genereren, 
optimaliseren en analyseren van Google 
en Bing campagnes.

•   Je draagt verantwoordelijkheid over de 
gestelde KPI’s en je raakt niet in de stress van 
hoge budgetten en een grote hoeveelheid 
aan accounts.

Allround Magazijn Medewerker (ft/pt)
Door de groei van onze organisatie zijn 
wij per direct op zoek naar allround 
magazijnmedewerkers die ons team 
komen versterken. Heb je een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en werk je 
secuur en alert? Dan zoeken we jou! 
•   Met een leuk, enthousiast en jong team zorg je 

ervoor dat alle pakketjes op de goede manier en 
op tijd naar de juiste klanten worden verstuurd.

Content Medewerker
Weet jij door een heldere, pakkende 
productomschrijving en sublieme 
productfoto’s onze klanten enthousiast 
te maken over onze producten? 
Dan zoeken we jou! 
•   Als contentmedewerker help jij onze klanten 

kiezen uit ruim 2 miljoen producten. Dat doe 
je door de informatie van onze leveranciers te 
vertalen naar een heldere productomschrijving.

•   Je schrijft een foutloze, lekker leesbare tekst, 
voegt inspirerende afbeeldingen toe en checkt 
of alle gegevens zijn ingevuld en kloppen.

•   Je hebt oog voor detail.

Klantenservice Medewerker
Ben jij in staat om op fulltime of parttime 
basis de klant een glimlach te bezorgen en 
tegelijkertijd de commerciële doelstellingen 
in het oog te houden? Dan ben jij de 
versterking die wij zoeken voor onze business 
unit TOM Marketplaces. 
•   Je helpt klanten bij vragen voor, tijdens en na 

de aankoop van één van onze artikelen op de 
internationale marktplaatsen.

•   Je zorgt ervoor dat klanten met een minder 
goede ervaring toch een goed gevoel aan hun 
aankoop overhouden, ons positief beoordelen en 
hun volgende bestelling weer bij ons plaatsen.

Meewerkend Jobcoach
Zie jij het als een uitdaging om medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
arbeidsplaats te geven waar zij met plezier 
werken? Dan zoeken wij jou! 
•   Het is jouw verantwoordelijkheid om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
coachen, begeleiden en trainen in hun werk.

•   Naast deze werkzaamheden sta je tussen 
de mensen om mee te werken en je steentje 
bij te dragen. 

Junior Business Developer
Altijd al bij één van de snelst groeiende 
e-commerce ondernemingen van Nederland 
willen werken? Ben jij ondernemend en vind je 
het leuk om onze business unit naar een hoger 
niveau te tillen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
•   Je bent medeverantwoordelijk voor het 

genereren en integreren van new business.
•   Je staat veel in contact met accountmanagers 

van bestaande en potentiële verkooppartners.
•   Daarnaast ben je bezig om processen te 

verbeteren tussen externe partijen en je eigen 
business unit én binnen je eigen business unit.

Front-end Developer
Als Front-end Developer ben jij 
verantwoordelijk voor duizenden mensen die 
dagelijks onze website bezoeken. Het is jouw 
uitdaging om de gebruiksvriendelijkheid van 
onze webshops te optimaliseren.
•   Samen met je collega’s zijn jullie in de lead 

om de webshops te optimaliseren.
•   Je voegt moderne technieken en nieuwe 

features toe aan onze webshops.
•   Je geeft input tijdens brainstormsessies en 

je bent goed in het ontvangen van feedback. 
Je weet dit om te zetten in positieve energie.

Commercieel Medewerk(st)er Inkoop
Heb jij een echte handelsgeest, weet je van 
aanpakken? Ben jij minimaal 24 uur tot 40 uur 
beschikbaar, met als voorkeursdagen maandag, 
donderdag en vrijdag? Lees dan snel verder!
•   Je ondersteunt de inkoopafdeling, zodat het 

inkoopproces zo effi  ciënt mogelijk verloopt.
•   Je bent medeverantwoordelijk voor de 

concurrerende prijsstelling van ons assortiment, 
door de prijzen van de leveranciers te controleren 
en de prijzen in de markt te analyseren.

•   Je houdt de voorraadstanden van de artikelen 
nauwlettend in de gaten zodat we niet 
uitverkocht raken.
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EEN GREEP UIT ONZE 
HUIDIGE VACATURES

Allround logistiek medewerkers:
Als allround medewerker logistiek ben je voornamelijk 
verantwoordelijk voor de logistieke handelingen betreft 
de aanvoer van de beamline en het afvoeren van de pro-
ducten die van de fabricator komen. De balken zorgvuldig 
te stapelen al dan niet op vrachtwagens. Je valt onder de 
dagelijkse leiding van de werkplaatschef.

Projectleider
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de operati-
onele, financiële en technische aansturing van projecten. 
Daarbij houd je contact met opdrachtgever, tekenkamer, 
planning en de montageploegen.

Staalmonteurs
Als staalmonteur monteer je constructiewerken zoals 
bedrijfshallen, kantoorpanden, DC’s maar ook trappen, 
leuningen en hekwerken. Je hebt een groot verantwoor-
delijksgevoel met name op het gebied van veiligheid. Je 
bent in staat zelfstandig en in teamverband te werken.

Aflassers
Als lasser ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het uit-
voeren van laswerkzaamheden van staalconstructies. Je valt 
onder de dagelijkse leiding van de werkplaatschef. Je kent 
de volgende werkzaamheden:
• Aflassen van staalconstructies volgens tekening
• Nabewerken van de gelaste constructies

Samenstellers
Als samensteller / lasser ben je voornamelijk verant-
woordelijk voor het samenstellen van staalconstructies 
en het uitvoeren van laswerkzaamheden. Je valt onder de 
dagelijkse leiding van de werkplaatschef. Samenstellen 
van onderdelen volgens tekening, hechten, richten en 
aflassen.

    6
NOVEMBER

BANEN
  -DAG

zaterdag

VOLOP KANSEN IN 
DE TECHNIEK!

Onze Banendag is te bezoeken door ieder die geïnteres-
seerd is in een baan in de staalconstructie. Kom eens langs 
en voel de sfeer in het team, bekijk de meest moderne ma-
chines van dichtbij, vraag onze vakmensen het hemd van het 
lijf en snuffel door de kantoorruimtes. We hebben diverse 
vacatures open staan dus zien jou graag verschijnen! Inte-
resse in een BBL opleiding, stageplaats, of gewoon interesse 
in techniek? Ook van harte welkom!

Ben je geïnteresseerd maar schikt deze tijd niet? 

Neem dan contact op met Karin Reijrink voor een 

afspraak via werkenbij@reijrink.com.

10.00-14.00 uur

Locatie: Esbeekseweg 21, Esbeek Tel. 013-5041585 • werkenbij@reijrink.com  

LEES MEER OVER ONS BEDRIJF EN ONZE AMBITIES OP REIJRINK.COM

STAP
BINNEN!

Vacature CNC FREZER  
Hedelius Forte 85 (2021)

Samen kom je verder. Dat is ons uitgangspunt in alles wat we doen. Zodat iedereen er  
beter van wordt: onze afnemers, leveranciers, collega-ondernemers, medewerkers, 
eindafnemers en wij ook. Dit vraagt natuurlijk wel wat van de samenwerking met onze 
opdrachtgevers. Door te luisteren, te brainstormen en elkaar vertrouwen te geven, kunnen 
we grenzen opzoeken, originele oplossingen bedenken en samen de beste oplossing 
bespreken en uitvoeren. Wij zijn voor bedrijven in verschillende branches dé partner voor 
fijnmechanische componenten en matrijzen. 

Herken jij je in deze manier van samenwerken? 
En ben je een ervaren CNC frezer met Cam ervaring? 
Lees dan verder, want door groei van onze onderneming zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
We zijn op zoek naar iemand die zelfstandig technische tekeningen kan lezen. Deze 
vervolgens kan programmeren in ons CAD/CAM systeem en ons CNC-bewerkingscentrum 
kan instellen en bedienen. Sinds augustus 2021 werken we met de Hedelius Forte 85. Deze 
machine biedt mogelijkheden om weer nieuwe grenzen op te zoeken van het frezen en dat 
ga jij doen.

Wat neem je mee?
- VMBO aangevuld met een BBL-opleiding of MBO werktuigbouw;
- Bekend met de Heidenhain besturing;
- Ervaring in een soortgelijke functie;
- Ervaring in het maken van matrijzen is een pre;
- Bereidheid om je kennis te vergroten door cursussen;
- Verantwoordelijk, teamplayer en open minded.

Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende functie tegen een marktconform salaris in een leuk, gezellig 
en informeel bedrijf, waarbij je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt. 

Heb je interesse?
Je kunt je motivatie en cv sturen naar ons e-mailadres: info@pimetalparts.nl
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Thomas Sanders of  
Kevin van Lierop.

Lange voren 30b | 5541 RT Reusel | Tel. 0497 645 890 | PIMETALPARTS.NL

Kuypers  
Kunststoftechniek BV

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

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

Kunststof lasser
Dit ga je doen:
Als kunststof lasser ben je werkzaam binnen een proffesionele organistie.  
Samen met je collega’s werk je in teamverband aan het produceren van kunststof  
producten van een hoge kwaliteit. 

Dit ben jij:
Je bent een leergiering persoon die graag met anderen samenwerkt. Na een 
gedegen inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig alle werkzaamheden uit te 
voeren.  
Verder:
- Beheers je de Nederlandse taal
- Ben je flexibel ingesteld en ben je bereid om op andere afdelingen in te springen
- Ben je gemotiveerd en bereid jezelf verder te ontwikkelen
- Heb je een hoge mate van inzet en zelfstandigheid

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

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

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

Kippen
drumsticks

Kip
vinken

Cordon
bleu

Biefstuk  
reepjes

CordonCordonCordon

100 gram € 0,99
KipKip

500 gram€3,25
Biefstuk  Biefstuk  

100 gram€ 1,89

100 gram€ 1,69
bleubleubleu
4+1

GRATIS

Kip cervelaat

Snijworst

Kip cervelaat
100 gram €2,17
Kip cervelaat

SnijworstSnijworstSnijworstSnijworstSnijworst

Kip cervelaat
100 gram€ 1,65

SnijworstSnijworstSnijworstSnijworst

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 1 NOVEMBER T/M ZATERDAG 6 NOVEMBER

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

                                                      

100 gram100 gram€ 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,89

Runder    
entrcôte

WINTERPENEN

Ki�en-, varkens- of 
runde�agout. A��n 
nog even opwarmen. 

Le�er met �n      
pasteitje. 

DIVERSE RAGOUT

Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of Ki�en-, varkens- of 
runde�agout. A��n runde�agout. A��n runde�agout. A��n runde�agout. A��n 
nog even opwarmen. 

Le�er met �n      
nog even opwarmen. 

Le�er met �n      
nog even opwarmen. 

pasteitje. 

Bij �nk�p van 
kilo winterpenen, 
krijgt u er �n kilo 

ui gra�s bij!

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

drumsticksdrumsticks
500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram€3,25

vinkenvinken

Berliner is de 
ronde variant van 
leverk�s en wordt 

op Duitse wijze 
bereid.

BERLINER

DIVERSE RAGOUT
huisgem�kt!WINTERPENEN DIVERSE RAGOUT

en uien!
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BERLINER

bereid.
NU 100 gram € 1,39

NU EXTRA V¢RDELIG

reepjesreepjesreepjes

500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram
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BERLINER
leverworst!

vinkenvinken
4+1

GRATIS

reepjesreepjesreepjesreepjes

100 gram100 gram€ 1,69€ 1,69€ 1,69€ 1,69
Diverse soorten

reepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjes

100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram € 0,99€ 0,99€ 0,99€ 0,99100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 
Diverse soorten
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meeltjes

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

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.

Een tweedehands fiets?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

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.

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

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 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.

Zondag 31 oktober vlooienmarkt
Vijfkamplaan 10, Tennishal, Eindhoven Noord. 
09.00-16.00 uur. Info: 06-20299824. 
www.timmermansevenementen.nl

Oud theeservies, bloemetjesmotief, 12-delig.
€ 25,-. Tel. 06-51374993.

LP’s van Elvis tot Nederlands- en Duitstalig, 
van klassiek tot John Denver. Veel jaren ‘60 en 
‘70. Tel. 06-22535451 (na 18.00 uur).

Miele tafelkoelkast € 10,00. Grote Zanker 
diepvrieskist € 20,00. Tel. 06-21853899.

Kettler roeitrainer € 65,00. Tel. 06-18396688.

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

Giant Trooper damesfiets, i.z.g.st. € 70,00. 
Tel. 06-18396688.

Set winterbanden + velg (origineel BMW), 
245/45 R18, i.z.g.st. Set winterbanden zonder 
velg, 245/45 R18, i.z.g.st. Tel. 06-29380261.

iPhone 7 32GB, zwart, incl. UAG bescherm-
hoes, origineel doosje en oplaadsnoer. 
€ 110,00. Tel. 06-11605256.

Paardenmest zonder stro/krullen voor uw 
(moes)tuin, zitten veel pieren in. € 5,- per volle 
aanhanger. Melden niet nodig. Leemskuilen 24  
in Bladel (direct links achter 1e witte poort).

Kettler hometrainer € 30,00. Tel. 06-18396688.

Fauteuil, lage rug, nieuw gestoffeerd, gebroken 
wit met rood, rookvrij, € 55,00. Zware sloop-
hamer in metalen koffer, z.g.a.n. € 125,00. 
Tel. 06-26887299.

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

Leuke hobby: naailes. Iedere maandag van 
19.00 tot 21.30 uur in Reusel.  
Tel. 06-39863362 (Sjan). 

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

GEVONDEN: Zonnebril bij brievenbus op het 
Smitsplein in Duizel. Tel. 06-37468731.

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.

VERLOREN: Bos huis-autosleutels met geel 
helmpje. Tel. 06-57589622.

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

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: Bed, 1,80 x 2 m, met 
verstelbare spiraalbodems, 2 nachtkastjes en 
ladenkast. Tel. 06-22358308.

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.

Gevraagd oud ijzer 
en oude auto’s
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. (geen 
koelkasten en vriezers). Snelle gegarandeerde 
ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

 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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*GOED BEREIKBAAR *GUNSTIGE PRIJZEN * GELEGEN TEGENOVER TANKSTATION

* DEZE WEEK BESTELD = VOLGENDE WEEK GELEVERD!

RELAXACTIE BIJ WINZO 

WINZO 2 ki . . · · )
v

a
n de *Ruime toonzaalvoorraad: meer dan 100 modellen • Gratis levering

SERVICE aa • Gratis service & gratis retourservice van uw oude stoel • Elke maat: XS-S-M-L-XL 

5000 m 2 TOPMERKEN MODERN-LANDELIJK-KLASSIEK 
DÉ MEEST UITGEBREIDE RELAXSPECIALIST - GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR! 

Hamonterweg 143, Achel, BELGIË, www.winzo.be 
M E U B E L E N +32 11 64 05 59 • Zondag open van 13.00-17.00 u. 
SLAAPCOMFORT Di. t/m vrij. 9.30-18.00 u. • Zaterdag 9.30-17.00 u. 

TOONMODELLEN: DEZE WEEK BESTELD = VOLGENDE WEEK GELEVERD!

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
De informatieavond voor de Eerste Com-
munie verliep goed. Helaas konden niet alle 
ouders komen vanwege nieuwe coronares-
tricties, maar we proberen om alle informa-
tie zo goed mogelijk over te brengen. Via het 
secretariaat en achterin de kerken zijn aan-
meldformulieren beschikbaar. Op 1 novem-
ber mogen die ingeleverd zijn. Voor Bladel 
is er zoals voorheen weer een apart com-
muniegroepje, in het zaaltje naast de kerk. 
De communiedatum is wel gelijk aan Hapert 
(22 mei), waar de lessen op school worden 
gegeven. Casteren en Hoogeloon doen de 
voorbereiding en de viering (15 mei) samen. 
Kinderen uit Netersel mogen kiezen waar 
ze bij aansluiten. De aanvangstijden van de 
lessen en de communievieringen worden 
nog bekendgemaakt. Alle communicanten 
van de parochie komen samen voor een 
startviering op zondag 19 december om 
11.00 uur in Bladel. Het centrale mailadres 
voor de communie is: eerstecommunie@
parochiepetruspaulus.nl. Ik heb zin in de 
communielessen en ik heb vertrouwen in 
een goede samenwerking met de ouders.

Pastoor Schilder

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  
                 (m.m.v. gemengd koor)
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

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

Allerheiligen
Maandag 1 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk  
                 (m.m.v. gemengd koor)

Allerzielen
Dinsdag 2 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Emmanuël Roijmans
- Jan Heesters en overleden familieleden
- Wim Hendriks
19.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. herenkoor)
Een centrale mis; in de andere kerken 
worden de overledenen genoemd bij 
de voorbede in de weekendviering

Woensdag 3 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 4 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 5 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Casteren, Gildeviering 
                 b.g.v. St. Willibrord 

Vooravond
Zaterdag 6 november
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. gemengd koor)
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

Willibrordzondag
Zondag 7 november
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 6 en 7 november)

Bladel zaterdag:
- Will van Vliet

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Erwin van Rooij en zijn moeder Louisa
- Piet van Bommel

Casteren:
- Jan en Joke Castelijns-Groenen (f)

Hapert:
- Josephus Bierens (f)
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders
- Familie Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ans, Ciska en Rika

Hoogeloon:
- Riek Ansems-van de Pas
- Pastoor A. Bertens en 
  overleden familieleden (f)
- Miet van de Vondevoort-Timmermans (mdgt)
- Bert en Kee van Selst-Van Rooij 
  en overleden familieleden
- Piet en Riek Ansems-van de Pas

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

Mededelingen:
-  Ouders die hun kind willen opgeven voor 

de Eerste Communie kunnen dat tot 1 
november doen. Het aanmeldformulier is 
te vinden achterin de kerken. 

-  Maandag 1 november vieren we het 
hoogfeest van Alle Heiligen, een verplich-
te feestdag voor katholieken. Er is dan om 
08.30 en 19.00 uur een H. Mis in Bladel. 
Dezelfde tijden gelden voor Allerzielen op 
dinsdag 2 november.

-  Op 7 november gedenken we de H. Willi-
brordus, patroon van de kerk in Casteren.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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
- Kees Lavrijsen-van Eijk (vw. trouwdag)

Hoogfeest: Allerheiligen
Maandag 1 november
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Allerzielen
Dinsdag 2 november
19.00 uur: gebedsdienst 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Jaargetijde Peer Kerkhofs en voor 
  Dora Kerkhofs-van Gompel
- Peer Roijmans en Cato Roijmans-
  Philipsen en dochter Jeanne 
  Timmermans-Roijmans
- Harrie van den Borne en 
  Truus van den Borne-van Limpt
- Jeanne Jansen-Everaert en Jo Jansen
- Ad van Gompel
- Cor Jansen-Hendrikx en Wim Jansen
- Henk Lemmens
- Cato Bruininx-van Limpt 
  (nms. KBO Reusel)

32e Zondag door het Jaar
Zondag 7 november
Hoogfeest: H. Willibrordus, Bisschop 
en Patroon van de Nederlandse 
Kerkprovincie
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jo Goudsmits
- Cor Hendrikx
- Janus Ansems
- Jan Kokken
- Kees Lavrijsen-van Eijk (vw. sterfdag)
- Piet Lavrijsen, Jo Lavrijsen-van Dooren 
  en zoon Kees
-  Martien Maas (vw. sterfdag) 
  en voor Joseph Cuijpers
- Jeanne Damen-van Gorp
- Jan Jansen (vw. jaargetijde)

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Graag houdbare producten. 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 31 oktober: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven
Zondag 7 november: 10.00 uur. Drs. W. van der Wouw uit Nuenen
Zondag 14 november: 10.00 uur. Livestream vanuit 
Immanuëlkerk in Veldhoven, ds. W. Dekker en Huub Bukkums, 
oecumenische dienst

- 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 31 oktober: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel
Zondag 7 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries       
Zondag 14 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

In dankbare herinnering aan

Theo Wouters 

Theo heeft zich als penningmeester, bestuurslid en vrijwilliger
jarenlang ingezet voor onze buurtvereniging.

Wij herinneren hem als een bijzonder fi jne man die
altijd voor iedereen klaar stond. Niets was hem teveel.

Buurtvereniging ’t Pleintje 
wenst Resy en de (klein)kinderen heel veel sterkte met dit verlies.

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

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

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

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

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

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

1 NOVEMBER

T/M

VRIJDAG 

5 NOVEMBER

EERSEL - Op donderdag 11 november 
is de eerste Taizéviering, na coronatijd, 
in het Protestantse Kerkje, Markt 38 in 
Eersel. Aanvang is om 19.30 uur.

De viering is in de stijl van de oecumeni-
sche broedergemeenschap van Taizé in 
Frankrijk. Naast een aantal teksten worden 
er liederen gezongen die door herhaling als 
een mantra werken. 

In het midden van de viering is er gelegen-
heid voor iedere bezoeker om een kaarsje 
aan te steken op het lichtaltaar, dat staat 
voor de overwinning van het licht op de 
duisternis. Hierna is er een korte stilte en 
gelegenheid voor eigen overwegingen. 

In deze viering wordt kort teruggeblikt op 
de afgelopen tijd waarin alles anders was 
en iedereen op zichzelf teruggeworpen 
werd. We kijken uit naar het hernemen van 
ons gewone leven, maar wellicht is ook het 
verlangen gevoed naar een nieuwe wereld, 
waarin gerechtigheid en solidariteit heerst.
Iedereen, ongeacht achtergrond of levens-
beschouwing, is van harte welkom bij onze 
viering.

Voor meer informatie over onze vieringen 
in Eersel kunt u gaan naar onze website of 
contact opnemen met E. Kroon, tel. 0497-
517112.

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in het
Protestantse kerkje te Eersel

REUSEL - Een bomvolle zaal heeft met  
volle teugen genoten van een middag-
muziek, gebracht door zo’n 40-tal mu-
zikanten van de Accordeontrefvrienden. 

Mede door een geweldig optreden van de 
Kempische Egerlandfreunde, die ook zeer 
in de  smaak vielen, was het een middag 
waar men met veel genoegen aan terug 
denkt. Dus voor ons een grote stimulans 
om zeker door te gaan met het accorde-
ontreff en, wat we dan ook zeker doen. Het 
eerstvolgende accordeontreff en is dan ook 
op zaterdag 6 november in De Schakel, De 

Stad 5 in Hooge Mierde. Aanvang is om 
14.00 uur met gratis toegang voor ieder-
een. Zoals u van ons gewend bent spelen 
wij met de Grensmuzikanten, de Accorde-
ontrefvrienden en de Steirische groep een 
repertoire welke zich uitstekend leent om 
lekker op te dansen, wat gelukkig weer 
mag. 

Wilt u er een middagje lekker tussen uit, 
dan mag u dit niet missen. Hebt u of kent u 
iemand die nog een accordeon heeft staan, 
neem gerust contact met ons op via tele-
foonnummer 06-12992302.

Op en top gezelligheid bij viering van 10-jarig 
bestaan van de Accordeontrefvrienden
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*Voorwaarden in de winkel

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  •  vrijdags koopavond tot 20.00 op afspraak!

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

PUUR BOXSPRING
ALLE KEUZES VOOR 
ÉÉN PRIJS!

Hoge kwaliteit 
Nederlands fabricaat
Handgemaakt

€3135,-
v.a.

ALLE MATEN
(VLAK)

keuze uit ruim 300 verschillende stoffen
keuze uit 3 poten in diverse kleuren
keuze uit 9 verschillende hoofdborden
keuze uit verschillende toppers*

keuze uit 3 verschillende matras hardheden
keuze uit 3 lengte- en breedte maten
ook verstelbaar verkrijgbaar tegen meerprijs
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31 OKTOBER

Koopzondag Bladel

Het gemak van alles onder één dak 
bij De Laat Slaapexpert
Kom bij ons langs voor jouw compleet ingerichte slaapkamer. Naast de ruime keuze in slaapsystemen van 
verschillende merken bieden wij een groot assortiment aan in kwaliteitstextiel. De service en deskundigheid 
van De Laat Slaapexpert reikt tot aan jouw slaapkamer. Bestellingen worden gratis aan huis geleverd 
en gemonteerd door ons vakkundige bezorgteam.


