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Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Op zaterdag 30 oktober wer-
den de drie slimste mensen van Reusel 
in het zonnetje gezet. Zij deden mee aan 
het Heemspel, dat Heemkunde Werkgroep 
Reusel (HWR) zes maanden lang publiceer-
de in deze krant. Heel veel Reuselnaren de-
den mee, vulden de quizvragen in en liepen 
hun rondjes om tot goede antwoorden te 
komen. Zoals vicevoorzitter Gerrit van de 
Wouw het zo mooi formuleerde: ‘Wel of 
geen pandemie, zonder Heem kunde nie.’

Alternatief
In 2020 werd door de leden van HWR hard 
nagedacht over invulling van het 50-jarig  

jubileum. Groots moest het gevierd worden, 
heel Reusel moest ervan kunnen genieten 
en de activiteiten zouden talrijk zijn. “Daar 
kwam even iets tussen”, vertelt Gerrit, de 
vicevoorzitter. “Het ene na het andere idee 
viel af want we moesten de maatrege-
len respecteren. De moed zakte ons in de 
schoenen, zó hadden wij ons het jubileum 
niet voorgesteld. Aan het eind van 2020 
moesten we een beslissing nemen. Gaan 
we voor het risico dat we evenementen 
moeten annuleren of richten we ons op iets 
dat altijd door kan gaan? We kozen voor het 
laatste en zo ontstond de combinatie van de 
quiz met de wandeling, het Heemspel was 
geboren! We namen contact op met PC55 
of die een aankondiging in de krant wilde 

opnemen. Tot onze grote verrassing was de 
uitgever bereid maandelijks de vragenlijst af 
te drukken. Daar waren we heel blij mee.”

Variatie
De vragen van de Heemkundequiz waren 
gevarieerd in onderwerpen en moeilijkheid. 
Gerrit: “We hebben al onze leden gevraagd 
om mee te helpen met het bedenken van 
de vragen; uit al die inzendingen hebben 
we een mooie selectie gemaakt. De vragen 
konden overal over gaan. Over voorwer-
pen die je vroeger bij je oma in huis zag tot 
de laatste nieuwe spelcomputer waar de 
jeugd zich mee bezighoudt. 

lees verder op pagina 3

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

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

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE

* Actie geldig t/m 11 december 2021

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

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

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

www.verhagenelektroservice.nl

Wij zijn officieel 
Quooker dealer

Montage mogelijk

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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De drie 
slimsten 
van Reusel
Prijsuitreiking Heemspel 
Reusel; ontknoping 
van maandenlang 
opgebouwde spanning

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 17.300    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant        
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Gemeenschapshuis 
aan de Mèrt’ Akoes-
tiek in de grote zaal 

5
Echte aandacht voor 
de zorg; maak kennis 
met Huize Moors!

7
Het carnavalscircus 
gaat weer beginnen

23

V.l.n.r. El Hermans, Ivonne Gijbels, Elly Sanders en Gerrit van de Wouw. De vragen van de Heemkundequiz waren gevarieerd in 
onderwerpen en moeilijkheid. Gerrit: “We hebben al onze leden gevraagd om mee te helpen met het bedenken van de vragen; De 
vragen konden overal over gaan. Over voorwerpen die je vroeger bij je oma in huis zag tot de laatste nieuwe spelcomputer waar de 
jeugd zich mee bezighoudt. Ons streven was om mensen samen aan de vragenlijsten te laten werken. Dat is gelukt.”

CHOCOLADE 
UIT BLADEL

- Schoen letters
-  Grote & Luxe letters 

melk, wit en puur
- Max Verstappen F1-auto
- Roomborstplaat

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel

Tel: 0497-388799
Mob: 06-20036625

Lekkere chocoladeletter 

voor het personeel

  Bestel letters via www.piccolo-bladel.nl

  De letters kunt u daarna ophalen in de ijssalon

  Tip!  Tip!
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Koopzondag 7 nov.
open van 12:00 tot 17:00 uur

Alle Dagen 
Open Tot Kerst!

Senecio ‘Orange Flame’
Potmaat: Ø 13 cm
Kamerplant 

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

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
5-11 tm 11-11-21

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Aftellen naar Kerst…

7,⁹⁹
9,99

actie

Strooivoer 4KG
In hersluitbare emmer

4,⁹⁹
6,99

actie

All-round medewerk(st)er 
voor 16 uur per week

Uren in overleg

Personeel
Gezocht

* Kassa ervaring
* Ook in weekenden beschikbaar

Interesse? Stuur je CV & motivatie naar info@tuincentrumgroenen.nl

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

Ieder land heeft eigen wet- en regelge-
ving. Regels van het ene land zijn gun-
stiger voor de één en regels van het an-
dere land zijn gunstiger voor de ander. 
Dat geldt ook bij een internationale echt-
scheiding. Zo heeft in Nederland bijvoor-
beeld een andere alimentatietermijn te 
gelden dan in België. Juist nu onze kan-
toren zijn gelegen tegen de Belgische 
grens spelen vaak regels van meerdere 
landen een rol. In onze praktijk komt het 
dan ook regelmatig voor dat Nederlan-
ders in het buitenland wonen of dat bui-
tenlanders in Nederland wonen. 

Als u als Nederlands stel in het buitenland 
woont, dan kunt u de echtscheidingspro-
cedure in de meeste gevallen zowel aan de 
Nederlandse rechter voorleggen, als aan 
de rechter van het land waarin u woonach-
tig bent. De uitkomst van de procedure en 
de kosten hiervan kunnen echter per land 
verschillen. 

Meerdere bevoegde rechters 
Een vaak terugkerende vraag is hoe er-
voor gezorgd kan worden dat de voor u 
gunstigste rechter de echtscheiding be-
handelt? Het antwoord op deze vraag is 
heel eenvoudig, zorg dat u de eerste bent! 
Een voorbeeld. Henk en Hariëtte zijn Ne-
derlanders die getrouwd zijn in Frankrijk, 
maar sinds enkele jaren woonachtig zijn 
in België. Het huwelijk van Henk en Hari-
ette houdt geen stand. Henk ziet graag 
dat de echtscheiding in Nederland wordt 
behandeld en Hariëtte ziet graag dat de 
echtscheiding in België wordt behandeld. 
Zij dienen allebei een verzoekschrift tot 
echtscheiding in. Henk doet dit in Neder-
land en Hariëtte doet dit in België. Er is dus 
sprake van samenloop. Hetzelfde verzoek 
tot echtscheiding wordt bij rechtbanken in 

twee verschillende landen ingediend. We 
noemen dit litispendentie. In Nederland 
geldt dan de regel die het eerst komt, die 
het eerst maalt’. Deze regel heeft als voor-
deel dat voorkomen wordt dat dezelfde 
echtscheiding in twee landen wordt behan-
deld en dat er twee (tegenstrijdige) uitspra-
ken komen, maar heeft tot gevolg dat het 
“recht van de snelste” geldt.  

Europees recht
Als u als echtpaar ervoor kiest in het bui-
tenland te gaan wonen, is het goed om na 
te denken over de bevoegde rechter en het 
toepasselijk recht mocht een echtschei-
ding noodzakelijk blijken. U kunt hierover 
afspraken maken in bijvoorbeeld uw akte 
van huwelijkse voorwaarden. Niet alleen is 
het goed om vooraf te weten waar u aan 
toe bent, het voorkomt ook dat de zaak 
in geval van echtscheiding onnodig esca-
leert, doordat te snel een procedure wordt 
gestart. Het geniet immers de voorkeur om 
samen afspraken te maken over een echt-
scheiding. Zeker in het geval er ook kinde-
ren zijn.

Mediation
Indien u twijfelt over de vraag welke rechter 
bevoegd is een echtscheidingsverzoek, is 
het van belang tijdig advies in te winnen en 
te weten dat indien partijen samen afspra-
ken kunnen maken bij bijvoorbeeld een 
mediator, de keuzevrijheid van de bevoeg-
de rechter en het toepasselijke recht ruimer 
is dan dat u allebei een eigen verzoek in-
dient. Door overleg wordt ook voorkomen 
dat bijvoorbeeld de Nederlandse rechter 
het Belgische recht moet gaan toepassen 
of andersom. Laat u dus tijdig informeren 
en ga (blijf) met elkaar in overleg. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Scheiden: 
Scheidingen met 
internationale allure

Ga je komend schooljaar naar het vmbo 
of het mbo? Dan heb je het voor het 
kiezen. Maar als je op zoek bent naar 
een school waar je echt aan de slag 
gaat, dan ben je bij De Rooi Pannen aan 
het goede adres. Op onze scholen in 
Tilburg, Eindhoven en Breda is praktijk-
gerichtheid heel ver doorgevoerd.

Wat dit in de praktijk betekent? Je zit minder 
in de schoolbanken en gaat meer aan de 
slag in de praktijk. Bijvoorbeeld in onze ech-
te hotels, winkels, restaurants, bakkerijen en 
evenementenbureaus. Daar ontvang je tij-
dens je opleiding al echte gasten en rond je 
projecten af voor echte klanten. Daar komt 
bij dat op De Rooi Pannen iedere afdeling 

als het ware een kleine school is waar ieder-
een je kent. Dat zorgt voor een vertrouwde 
omgeving waarin we je leren het beste uit 
jezelf te halen. We laten je dit graag alvast 
ervaren tijdens onze open dag op 7 novem-
ber van 10.00 tot 14.00 uur. Laat ons weten 
dat je komt op derooipannen.nl/opendag. 
We kijken al uit naar je komst!

Bij De Rooi Pannen volg je opleidingen op 
het gebied van handel en ondernemen; 
horeca; marketing en evenementen; mar-
keting, sales en hospitality; toerisme en 
recreatie en vormgeving. Maak kennis met 
onze afdelingen of vmbo’s op 

derooipannen.nl

Bij De Rooi Pannen ga je echt aan de slag!
Zondag 7 november open dag

Verhuisbericht Lingerie at Corina
Wij zijn gesloten 

van maandag 8 t/m maandag 15 november.
Telefonisch blijven we bereikbaar voor bestellingen en vragen.

Nieuwe adres 
Elsenhof 8 • Bergeijk

T 0497-338601 • M 06-29581893

van 16-11-2021 t/m 12-12-2021
U kunt uw bestelling telefonisch 
of per mail doorgeven.actieactie
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Over wat er dit jaar aan attracties op Reu-
sel kermis stond tot welke monumentale 
panden ons dorp kent. Ons streven was 
om mensen samen aan de vragenlijsten te 
laten werken. Dat is gelukt want we heb-
ben veel reacties gehad. We hebben geen 
exacte cijfers maar we denken dat we vele 
honderden mensen een plezier hebben ge-
daan met de quiz.” 

Gouden korenaren
Per maand konden 26 punten – vertaald 
naar ‘gouden korenaren’ -  behaald worden 
en waren er benaderingsvragen om het 
verschil te kunnen maken. Gerrit: “Er ble-
ken een paar inwoners bijzonder goed te 
zijn in raden. De lengte van het touw werd 
op 1 centimeter na geraden, de vloeistof 
in de fl essen op 0,3 centiliter. Super knap 
natuurlijk en dat heeft ook echt het verschil 
gemaakt. De winnares van de derde plaats 
had bij de vragen evenveel punten als de 
nummer twee; die laatste zat nét iets dich-
ter bij de juiste aantallen van de benade-

ringsvragen. Al met al was het ontzettend 
spannend en tegelijk ook ontspannend. 
Per maand was er een maandwinnaar en 
vandaag reiken we de hoofdprijzen uit. Be-
scheiden prijzen, moet ik erbij zeggen. Het 
is niet zo dat je van de hoofdprijs je voor-
tuin opnieuw kunt laten aanleggen maar 
daar gaat het ook niet om. Wel om eeuwige 
roem en een oorkonde.”

Prijswinnaars
Tijdens de prijsuitreiking was er regelmatig 
een muzikale onderbreking van muziekge-
zelschap ‘Anderszum’, voor de gelegenheid 
omgedoopt tot ‘De Scheepers’. Met grap-
pige teksten op bestaande wijsjes, kregen 
ze de lachers op hun hand. Na een woordje 
van wethouder Maarten Maas, die aangaf 
dat deze activiteit prima in deze tijd paste 
en voldeed aan het motto van de gemeente 
‘Eén tegen eenzaamheid’, was het tijd voor 
de prijsuitreiking. Elly Sanders werd derde, 
zij deed de quiz en de wandelingen met 
haar zus, terwijl er soms vanaf de bank een 
goed antwoord geroepen werd door de 
echtgenoten. El Hermans werd tweede. Zij 
bekende op de valreep bij de vicevoorzitter 

om enkele goede antwoorden te hebben 
gevraagd. Niet gekregen natuurlijk, dus 
op eigen kracht met behulp van een aan-
tal gezinsleden de quiz tot een goed einde 
gebracht. De eerste prijs ging naar Ivonne 
Gijbels, die zonder discussie de meeste vra-
gen goed had en ook niet slecht scoorde bij 
de benaderingsvragen. Bij haar kwam zelfs 
tijdens verjaardagen de vragenlijst op tafel. 
“De ouderen wisten de vragen over vroeger, 
de jeugd over nu en ik zelf vond het heerlijk 
om te gaan wandelen.”  Voor haar was de 
oorkonde en de eeuwige roem.

Slimste van Reusel
Wie inzage wil hebben in de exacte digi-
tale puntentelling, is elke dinsdagochtend 
welkom bij HWR op het gemeentehuis. Bij 
voorkeur op afspraak zodat de koffi  e op tijd 
klaarstaat. Gerrit: “We gaan graag in dis-
cussie over de vragen. Dat hebben we al 
eens gedaan. We kregen de opmerking van 
een aantal deelnemers dat een bepaalde 
vraag te vaag gesteld was. Men had gelijk 
en daarom komen wij als organisatie niet in 
aanmerking voor ‘de slimste van Reusel’. 
We hebben ervan geleerd en we hopen dat 
het spel ooit een vervolg zal krijgen. We 
weten in ieder geval zeker dat we er veel 
mensen een plezier mee hebben gedaan. 
We kregen zelfs te horen dat mensen die 
al héél lang in Reusel wonen, toch nog op 
plaatsen zijn geweest waar ze eerder niet 
kwamen. En zoals wij bij ’t Heem zeggen: 
niet het hele dorp is mooi maar wel het hele 
dorp is heem.”

Dankbaar
De organisatie is tevreden. “Ons doel is be-
reikt”, zegt Gerrit. “We hebben de inwoners 
van Reusel – en ook van daarbuiten – een 
beetje afl eiding geboden. Men trok erop 
uit, al dan niet alleen, kreeg lichaamsbewe-
ging en daagde het brein uit om de goede 
antwoorden te verzinnen. We hebben geen 
groot feest georganiseerd maar voor wat 
paste binnen de maatregelen, hebben wij 
iets moois gerealiseerd. We zijn blij met de 
deelnemers, trots op onze vrijwilligers die 
hand- en spandiensten hebben verleend 
en dankbaar dat onze activiteit in goede 
aarde is gevallen.”

vervolg van pagina 1

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

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

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

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

Wij zijn op zoek naar werknemers

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.

De Scheepers

DE SLIMSTE MENS VAN REUSEL

REGIO - In de Kempengemeenten heb-
ben we een rijk verenigingsleven. Om de 
vele vrijwilligers bij deze verenigingen 
te ondersteunen, bieden de gemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden cursussen aan. 

Na eerdere trainingen Weerbaarheid en de 
sportvereniging organiseren we nu een ver-
diepingscursus met als thema Grensover-
schrijdend gedrag. 

Grensoverschrijdend gedrag is een 
actueel thema in met name in de sportwe-
reld.  

De cursus bestaat uit 4 modules
Het heeft onze voorkeur dat deelnemers 
alle 4 de modules volgen maar het is ook 
mogelijk om 1 module (of 2 of 3) te vol-
gen. De cursus wordt verzorgd door Ru-
ben Keulers van The Movement Company 
(psychofysiek trainer/coach en pedagoog). 
De trainingen starten om 20.30 uur en wor-
den gegeven in de Avanti-Turnivo hal van 
Sporthuis Reusel. 

De modules zijn op de volgende data:
-  Dinsdag 16 november 2021 module 1: 

grensoverschrijdend gedrag tussen leden 
onderling.

-  Dinsdag 14 december 2021 module 2: 
grensoverschrijdend gedrag tussen de 
trainer/coach en leden.

-  Dinsdag 18 januari 2022 module 3: grens-
overschrijdend gedrag binnen het vereni-
gingskader. 

-  Dinsdag 15 februari 2022 module 4: 
grensoverschrijdend gedrag van ouders. 

Aanmelden
Elke vereniging in de Kempen kan vrijwilli-
gers aanmelden voor 1 of meer modules. 
Ook vrijwilligers die de eerste cursus niet 
gevolgd hebben kunnen deelnemen aan 
deze verdiepingscursus. Stuur hiervoor een 

mail naar Karin Soontiëns: k.soontiens@
reuseldemierden.nl en vermeld daarin de 
volgende gegevens: naam van de vereni-
ging; de namen, e-mailadressen en de mo-
biele telefoonnummers van de deelnemers 
en voor welke module(s) deze deelnemers 
ingeschreven willen worden. Aan elke mo-
dule kunnen maximaal 20 mensen deelne-
men, vol = vol! 

Voor een uitgebreide toelichting op de 4 
modules kun je kijken op

www.kempenbranie.nl

Verdiepingscursus Grensoverschrijdend gedrag voor vrijwilligers van verenigingen

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!
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Ben zojuist even keihard uit mijn slof 
geschoten. Zit al een paar dagen niet 
lekker in mijn vel en misschien was dat 
de aanleiding. We worden al een poosje 
– een fl inke poos kan ik zeggen – lastig 
gevallen door telecombedrijven die 
‘namens KPN’ of ‘namens ons energie-
bedrijf’ bellen. En ik ben het helemaal 
zat. Ze bellen helemaal niet ‘namens’ die 
bedrijven maar zijn uit op gegevens. Al-
thans dat denk ik. Het maakt ook niet uit 
waarom ze bellen, ik wil het niet. Ben zelf 
prima in staat contact op te nemen met 
KPN als ik van abonnement wil wisselen.

Normaal gesproken probeer ik het met 
humor op te lossen. Dan vraagt zo’n 
dame aan de lijn: “Mag ik u één vraag 
stellen?” Dat mag dan van mij want ik ben 
de beroerdste niet. Ze vraagt of ik over 
wil stappen en dan zeg ik nee. Meteen 
daarop vraagt ze dan standaard: “Waar-
om niet?” En dan meld ik vilein dat dat 
inmiddels de tweede vraag is, dat we er 
maar eentje hadden afgesproken en dat 
ze dus anders moet gaan interviewen. 
Meestal moeten ze dan lachen en han-
gen ze vrolijk op.

Het gebeurt ook vaak genoeg dat ik 
zeg “Heb je even een momentje?”. Dan 
zeggen ze altijd ‘ja’ want ze hopen dat 

je even alles opzij legt waar je mee be-
zig bent om hun uitgebreid te woord te 
kunnen staan. Ik gebruik dat momentje 
echter om de uit-knop van de telefoon in 
te drukken en het nummer te blokkeren. 
Da’s niet aardig maar wel duidelijk. Om-
dat het de laatste tijd zó ontzettend vaak 
gebeurde en ik het nummer inmiddels 
herken, druk ik ook vaak de uit-knop me-
teen in nadat ik de aan-knop ingedrukt 
had. Ook duidelijk lijkt me maar we heb-
ben met een volhardend volkje te maken.

Vandaag was ik het dus even - op z’n 
Brabants gezegd – kits-beu. Ik hoorde 
telefoon gaan, trek een sprintje naar be-
neden, zie het nummer en denk ‘En nou 
ik!’. De dame stelt zich netjes voor maar 
ik onderbreek haar meteen met de woor-
den: “Je gaat dit nummer NU meteen uit 
jullie bestand halen, ik wens geen énkele 
keer meer door jullie gebeld te worden. 
Ik ben het zó zat en het stopt vandaag!” 
Ik hoorde nog net een heel iel “Oké” 
op de achtergrond mompelen. Zij heeft 
geen fi jne maandagmorgen maar ik geef 
er niks om.

Of ik nu denk dat die telefoontjes echt 
gaan stoppen? Nee, dat denk ik niet 
maar ik ben wel een stukje frustratie 
kwijt. Ik hoop echt dat de dame dat me 
belde het niet persoonlijk oppakt en net-
jes doet wat ik vraag maar ik ben er bang 
voor…. De tekst die ik gebruikte mag ge-
woon gekopieerd worden want ik weet 
zeker dat ik niet de enige ben die last 
heeft van deze telefoonterreur. Laat me 
weten of het bij jullie geholpen heeft.

Telefoonterreur

column

STOFFEERDER
GEZOCHT

MEER INFO OP DARIS-WONEN-SLAPEN.NL

vacatu
re

e

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:

BLADEL - Na lang stil te hebben gele-
gen door coronaperikelen mochten we 
eindelijk weer competitie spelen en 
de mannen van captain Ton kwamen 
scherp voor de dag. 

Na een paar zware partijen hebben we 
het vorige week vrijdag afgemaakt tegen 

Dommelen. Bladel VLTB 1 is kampioen! 
Daarna kon het feestje beginnen bij spon-
sor De Tipmast in Bladel. 

Gefeliciteerd mannen, jullie hebben het 
verdiend. Nu weer op trainingskamp, zo-
dat de wintercompetitie ook een succes 
wordt.

VLTB 1 najaarskampioen

V.l.n.r. Ludo van Lierop, Ton Antonis, Bart van Bussel en Thomas van Dijk

ZUIDOOST-BRABANT - 11 verpleeg- en 
verzorgingshuizen en thuiszorgorgani-
saties in Zuidoost-Brabant zochten van-
uit het Ontwikkelplan Voorliggend Veld 
de samenwerking op met Stichting Into 
D’mentia, De Wever/Thebe en Beek en 
Bos. Zij ontwikkelden en implementeren 
momenteel de unieke interactieve Vir-
tual Reality-beleving ‘Het bedreigde ik’, 
bedoeld om naasten bewust te maken 
van de impact van het eigen gedrag op 
mensen met dementie. 

Eind oktober zijn tijdens een feestelijke bij-
eenkomst bij kartrekker Joris Zorg twintig 
VR-brillen uitgereikt aan de zorgorganisa-
ties. Voorafgaand zijn veertig zorgmede-
werkers getraind via de module ‘Train-de-
trainer’. Op deze manier kunnen zij andere 
zorgmedewerkers die met mantelzorgers 
en familie werken trainen om de beleving 
in te zetten. 

De komende periode gaat elke zorgorgani-
satie aan de slag met de implementatie en 
borging van de VR-beleving. Het delen van 
kennis en ervaringen maakt een belangrijk 
onderdeel uit van het Ontwikkelplan Voor-
liggend Veld. In november komen daarom 

de aangesloten zorgorganisaties bij elkaar 
om kennis en ervaringen over de imple-
mentatie met elkaar uit te wisselen. 

Van zorgvraag naar inzichten in 
eigen gedrag
De VR-beleving is geen gadget op zich. 
Het is een middel dat zorgmedewerkers 
kunnen inzetten wanneer zij merken dat er 
bij familie vragen spelen over het gedrag 
van personen met dementie. Belangrijke 
onderdelen van de beleving zijn de voor- 
en nagesprekken. In het voorgesprek 
wordt de zorgvraag van naasten bespro-
ken met de zorgmedewerker. In het nage-
sprek wordt de impact van de beleving en 
mogelijke inzichten besproken. 

De beleving is gericht op de thuissituatie 
en bevat herkenbare situaties voor mantel-
zorgers en naasten. Zodra je als persoon 
start met de beleving stap je vanuit een 
360° perspectief in de wereld van iemand 
met dementie. Een stem neemt je mee en 
vraagt je de twee controllers – ‘jouw virtu-
ele handen’ - te bedienen. Je zet de bril op 
en staat voor ‘jouw huis’. Je wilt naar bin-
nen. Weet jij nog waar je jouw sleutels hebt 
gelaten?

Zorgorganisaties ontwikkelen VR-beleving
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Tekst: Alfons Hartman, projectleider akoestiek en bouwfysica bij ABT BV
Illustraties: GROUP A

Ik ben voor het nieuwe gemeenschapshuis verant-
woordelijk voor de akoestiek. Dit omvat alle akoes-
tische aspecten binnen de nieuwe en bestaande 
delen van het gebouw. Het betreft onder meer de 
geluidproducerende activiteiten binnen het ge-
bouw, zoals geluid van installaties, galm in ruimten 
en geluid tussen verschillende functies binnen het 
gebouw. Een belangrijk onderdeel binnen dit kader 
is ook de geluiduitstraling naar buiten naar de om-
geving. Wat we met ons nieuwe gebouw niet willen 
is dat geluidoverlast naar de omgeving optreedt . 

Akoestische 
uitdagingen

Het nieuwe gemeenschapshuis heeft op mijn vakgebied een aantal akoestische  
uitdagingen. De nieuw te bouwen theaterzaal bijvoorbeeld. Maar ook de diverse  
bestaande ruimten binnen het gebouw in relatie tot de grote verscheidenheid aan  
activiteiten en gebruikers. Voor alle deze ruimten zijn in goed overleg met de gebruikers 
de geluidproducerende activiteiten besproken en afgestemd. Van daaruit heb ik bouw-
kundige geluidmaatregelen voorgesteld. Mijn voorgestelde maatregelen dienen natuurlijk 
te passen binnen het open karakter van het gebouw maar ook te voldoen aan de wensen 
van de gebruikers, architect en opdrachtgever en niet te vergeten de wettelijke regels. 
Deze wettelijke regels zijn belangrijk omdat in de directe omgeving bestaande woningen 
en appartementen aanwezig zijn. .

Doos-in-doosconstructie 

Een interessante uitdaging betreft de nieuw te realiseren zaal. In deze zaal zullen allerlei 
verschillende activiteiten gaan plaatsvinden, van tentoonstellingen en vergaderingen tot 
toneel, koorzangen en live muziek. Ten aanzien van geluid en dan met name muziekgeluid 
moeten we voldoen aan de strenge wettelijke regels. 

De oplossing voor de nieuwe zaal is een zogenaamde doos-in-doosconstructie.  
De buitendoos, gevels en dak, bestaat uit zwaar betonnen constructies met aan de  

buitenkant de thermische schil. Binnen deze zware betonnen doos plaatsen we een  
binnendoos die volledig los staat van de buitendoos. Deze binnendoosconstructie is  
lichter uitgevoerd, maar is nog steeds zwaar genoeg om geluid van de diverse activiteiten 
in de zaal van binnen naar buiten goed te dempen. 

Oplossingen 
voor ramen en deuren

Vanuit het open karakter van het gebouw heeft de nieuwe zaal ook een tweetal markante  
transparante delen in de gevels. Er is een langgerekt raam en een gebogen raam. 
Deze transparante delen worden gebruikt als etalage naar de omgeving. Vanuit  
mijn expertise en in nauw overleg met de architecten van GROUP A hebben wij voor deze 
delen oplossingen bedacht die zowel vanuit architectonisch, geluidswerend als akoes-
tisch oogpunt voldoen aan alle voorwaarden en geldende eisen en ook maakbaar zijn.  
Het gebogen raam wordt uitgevoerd als een dubbelraamconstructie, waarbij 1 deel van 
het raam wordt aangebracht in de buitendoos en 1 deel van het raam in de binnendoos. 

De zaal heeft natuurlijk ook deuren. Het betreffen met name vluchtdeuren die grenzen  
aan de buitenzijde van de zaal, deze gaan we uitvoeren als een sluis. Ook zijn deuren 
aanwezig voor laden en lossen van bijvoorbeeld toneelattributen en instrumenten. Deze 
deuren worden uitgevoerd als enkele zware stalen deuren die speciaal voor dit soort  
ruimten, zoals onze nieuwe zaal, gemaakt zijn.   

Simulatiemodel 

Omdat de zaal nog niet is gerealiseerd heb ik een uitgebreid akoestisch simulatiemodel 
gemaakt. Hiermee kunnen we  beoordelen of er wordt voldaan aan de geldende wettelijke  
eisen. Naast de nieuwe zaal omvat dit simulatiemodel ook alle andere ruimten waar  
geluidproducerende activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals het Auditorium, Grand Lounge 
en de markante Panoramazaal. Ook de bestaande en nieuwe installaties zijn in het model  
ingevoerd. Het gebouw bestaat nu nog op papier, maar ook in de verdere uitwerking 
en realisatie wordt de nodige aandacht besteed aan een goede, gedegen detaillering en  
uitvoering van de door ons ingebrachte geluidmaatregelen.
 
Met al deze maatregelen zorgen we dat alle gebruikers van het nieuwe gemeenschapshuis 
hun (geluidsproducerende) activiteiten naast elkaar kunnen ontplooien zonder overlast 
voor de omgeving van het gemeenschapshuis aan de Mèrt.

www.denherd.nl

VERHALEN VAN DE MAKERS

Akoestiek in de grote zaal 
Blog ‘Gemeenschapshuis aan de Mèrt’
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Dit is echt een verrassende herfstschotel 
met pompoen als hoofdgroente. Kaneel 
en gember combineren zeer goed met 
pompoen, ook als hartige smaakmaker. 
In Arabische landen wordt dit veel meer 
gedaan en dit geeft gerechten dan vaak 
een bijzondere smaak.

Probeer het eens en laat je verrassen….

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

GASTRONOMIE

Z

Herfst Schotel

I Love 
to Cook

met  Ivanka

OPEN DAG 7 NOVEMBER
10.00-14.00

derooipannen.nl
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NETERSEL - Herfstbladeren vliegen ons 
rond de oren wanneer we D’n Driesprong 
in Netersel binnenwandelen. Op deze 
zaterdagmiddag gaan we in gesprek 
met William en Bianca van Ertrijk, de uit-
baters van het dorpscafé in Netersel.  

Afgelopen week zijn ze tien jaar gevestigd 
in dit Kempendorp waar ze op 1 november 
2011 vanuit Middelbeers neerstreken. “We 
waren al een tijdje op zoek naar een café 
maar we hadden geen grote spoed”, vertelt 
Bianca. “In Middelbeers ontmoette we ie-
mand die ons tipte dat het toenmalige Café 
Peerels te koop stond, maar we wisten vrij-
wel niets over Netersel. De Couwenberg 
dat kenden we wel, maar verder!” In de we-
ken daarna gingen de koop en overdracht 
erg snel. De locatie en het pand waren ei-
genlijk precies wat ze zochten. Maar ja er 
moest ook nog een naam komen. “Die ont-
leenden we aan een map van de makelaar. 
Daar kwam het woord Driesprong voorbij 
en dat sloot mooi aan bij de locatie van ons 
café: op de driesprong van wegen naar 
Casteren, Bladel en Middelbeers”, aldus 
William. Het café heeft al eerder die naam 
gedragen en er zijn nog oude wielerkleding 
en -petjes waar de naam op te lezen is.

Nu is Netersel met circa 300 huizen niet 
echt groot te noemen, maar er gebeurt wel 
heel veel. Eigenlijk is er altijd wel iets te 
doen en zo ook in het dorpscafé. De Ne-
terselse buurtbiljartcompetitie wordt er ge-
speeld en ook de Kempische Biljartbond is 
er te gast. Daarnaast is het café thuis voor 
een dartteam en de vaste oefenruimte voor 
de band Zjoekbox. Op zondagen is D’n 
Driesprong het ontbijt- en verzamelpunt 
voor het voetbal, indien er ‘uit’ gespeeld 
wordt. Daarnaast zijn ze meteen ook het 
afsluitpunt voor de Neterselse wielrenners 
wanneer ze terugkeren van hun zondagse 
toertochten. Tenslotte en niet in het minst 
is D’n Driesprong gedurende het carnaval 
de residentie van Carnavalsvereniging de 

Buntstèkers waarmee het café in die pe-
riode het centrum vorm van het carnaval 
in Netersel. In de feestzaal is trouwens de 
fotografi sche eregalerij te zien van alle 45 
carnavalsprinsen die het dorp telt. En la-
ten we hopen dat er komend jaar weer een 
nieuwe aan toegevoegd kan worden. 

Een echte kroegtijger heeft D’n Driespong 
ook gekend met de witte Lhasa Apso Sam-
mie die maar liefst 14,5 jaar oud is gewor-
den. In zijn rol is hij opgevolgd door poedel 
Sjefke die nu de bewaking van het pand op 
zich neemt. “We hebben er nog nooit spijt 
van gehad naar Netersel te zijn gekomen”, 
zegt William. “Het is een gemoedelijk dorp 
met behulpzame en tolerante bewoners. 
Heel toegankelijk wanneer je van buiten het 
dorp bent.” Bianca vult aan dat de verwe-
venheid van café- en privéleven al snel een 
onderdeel is van het dorpse leven, maar ze 
ervaart dat als prettig.

Gedurende de tien jaar dat William en Bian-
ca nu uitbaters zijn hebben ze steeds An-
gela, Corné en hun kinderen aan hun zijde 
gehad. Vrienden waarop ze voor werkelijk 
alles terug kunnen vallen. Ze vormen daar-
om een vast onderdeel van D’n Driesprong. 
Zonder hen zou het Driesprong-team niet 
compleet zijn. Tijd dus om een feestje te 
vieren en dat was op zondag 30 oktober 
met DJ Ton van Alphen, al jaren de vaste 
speler. Een geslaagde en druk bezochte 
feestavond om de eerste 10 jaar kracht bij 
te zetten. En daarmee heeft D’n Driesprong 
het eerste decennium achter zich gebracht. 

Vooruitkijkend op de volgende tien jaar zijn 
Bianca en William positief. Na bijna 2 be-
roerde coronajaren kan het alleen de goede 
kant op gaan. Ze kijken al vooruit naar het 
komende carnaval en hebben er alle ver-
trouwen in dat 2022 voor D’n Driesprong, 
heel Netersel en al haar bewoners, een 
prima jaar gaat worden. Voor je het weet 
zijn we weer 10 jaar verder!

10-jarig bestaan Café D’n Driesprong

V.l.n.r. Corné, William, Angela en Bianca



7 5 november 2021 ZORGZAAM

Echte aandacht voor de zorg 

Maak kennis met Huize Moors!
BLADEL - Is werken in de ouderenzorg 
jouw passie en ben je op zoek naar een 
baan waar je gezien en gewaardeerd 
wordt? Wij maken graag persoonlijk ken-
nis met jou. Kennismaken? Mail dan naar 
contact@comfor.nl of bel 088-1500 400.

Sfeervol huis 
met 24-uurszorg

In februari 2022 opent Huize Moors haar 
deuren in het centrum van Bladel. Huize 
Moors is een nieuw en sfeervol huis voor 
28 bewoners die dementiezorg en/of licha-
melijke zorg en ondersteuning behoeven. 
Zorgorganisatie Comfor biedt hier 24-uurs-
zorg en ondersteuning. 

Bij Huize Moors staat alles in het teken van 
een fi jn thuis zoals bewoners dat gewend 
zijn. Dit betekent echte tijd en aandacht, 
met zorg en activiteiten op maat. Bij Huize 
Moors is er een gevarieerd activiteitenaan-
bod en naar wens kunnen bewoners ‘op 
stap’ en vertoeven bij ’t Aardappelhuisje.

Een unieke uitvalsbasis voor 
bewoners én medewerkers

’t Aardappelhuisje is een extra uitvalsbasis 
voor activiteiten. Het is een markant mo-
numentaal gebouw. Een unieke locatie in 
het groen en zichtbaar vanaf de Rondweg. 
‘t Aardappelhuisje is al geopend voor ken-
nismakingen met bewoners en zorgprofes-
sionals. Het is voor bewoners én mede-
werkers een extra uitvalsbasis van Huize 
Moors. Op deze unieke locatie worden ac-
tiviteiten op maat aangeboden. Bewoners, 
hun families, het personeel en vrijwilligers 
van Huize Moors kunnen gebruik maken 
van ’t Aardappelhuisje.

Echte aandacht
Werken bij Huize Moors betekent tijd en 
echte aandacht hebben voor de personen 

voor wie je zorgt. Bij Comfor krijg je de tijd 
om bewoners écht te leren kennen en is er 
ruimte om persoonlijke aandacht te geven. 
Jezelf doorontwikkelen vinden wij heel be-
langrijk. 

Maike Corstiaans en Emma Evers zijn de 
nieuwe locatiemanagers van Huize Moors. 
Zij kijken erg uit naar de opening van Huize 
Moors. Maike: “Echte aandacht is gehol-
pen, gehoord, gezien en gewaardeerd wor-
den. Bij Huize Moors is daar ruimte voor.” 
Emma vult aan: “Dit geldt zowel voor be-
woners als zorgprofessionals.” 

Kom kennismaken!

Ben je benieuwd naar wat jij kan beteke-
nen bij Huize Moors? Neem dan contact 
op met ons. Dit kan via contact@comfor.nl 
of solliciteer direct via www.comfor.nl/
werkenbij. Wij zullen je uitnodigen voor een 
kennismaking, zodat je bekend raakt met 
onze organisatie en het werken bij Huize 
Moors. Wij heten je graag van harte wel-
kom bij ’t Aardappelhuisje in Bladel!

www.huizemoors.nl
www.aardappelhuisje.nl

’t Aardappelhuisje

Impressie Huize Moors in het centrum van Bladel

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

Goed personeel vinden is één, 
goed personeel houden is twee.
Het personeel van een organisatie is als een motor. Als het onderhoud niet 
tijdig uitgevoerd wordt, dan loopt de motor niet meer soepel, verliest deze 
aan kracht en worden de prestaties minder. 

Weet u wat u kan bereiken met een soepel lopende motor? 
Wilt u uw organisatie krachtig laten groeien?

Stuur dan een email naar info@werkkarakter.nl en maak het verschil voor 
uw bedrijf en uw mensen. 

Goed personeel vinden is één, 

“Zorg met aandacht, daar draait het om.”
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Door Arie van den Berk

Ik vergeet het nooit, die noodkreet van een verdrietige 
zoon. Hoewel destijds wel was medegedeeld dat de 
onderscheiding in bruikleen werd uitgereikt, kwam het 
verzoek na het overlijden van zijn vader toch als een 
schok. 

Waardering
Zeker omdat de onderscheiding zo bij zijn vader hoort, 
zoals de zoon vertelde. Als vrijwilliger had zijn vader zich 
eindeloos ingezet voor veel goede doelen en de onder-
scheiding was een waardering die zijn vader met trots 
droeg. En terecht! Het deed dan ook veel pijn om daar 
afstand van te moeten doen. “Nu is het net alsof na mijn 
vader ook de waardering voor altijd weg is. Alsof het alle-
maal voor niks is geweest, of erger nog, niet is geweest,” 
aldus de zoon.

Trots en troost
Gelukkig konden we de familie geruststellen. Omdat de oorkonde en het draaginsigne, 
het kleine versiersel dat gedecoreerde mensen dagelijks mogen dragen, niet hoefden te 
worden geretourneerd. Dus er blijft altijd een mooie herinnering aan een eervolle onder-
scheiding. Door een eenmalige borgsom te betalen was het ook nog mogelijk om de 
onderscheiding te behouden, ook al blijft deze eigendom van de staat. Zodat deze meest 
tastbare uiting van waardering in de familie blijft en hen voor altijd trots en troost kan 
blijven bieden. 

Rust en troost
We merken het vaker dat nabestaanden na een overlijden niet precies weten hoe alles ook 
al weer was afgesproken en geregeld. Heel begrijpelijk, vaak zijn ze niet van alle zaken op 
de hoogte of zijn ze de draad even kwijt als gevolg van alle emoties. Inmiddels hebben 
wij veel ervaring opgedaan in allerlei soorten situaties; van het verzoek tot het retourneren 
van onderscheidingen tot het meedenken over tijdelijke opvang van een huisdier tijdens 
het afscheid. 

Wij denken met u mee in de zware tijd rondom een overlijden. Daardoor heeft u minder 
aan uw hoofd, wat u meer rust en ruimte geeft voor dat waar het dan werkelijk om gaat: 
het mooist denkbare afscheid van uw overleden dierbare.

“Help, de Staat wil de onderscheiding    
  van mijn vader terug!”

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

INFORMATIEF

HAPERT - Op woens-
dag 17 november bie-
den wij, seniorenver-
eniging KBO Hapert, 
alle senioren van de 
gemeente Bladel een 
geweldig middagvul-
lend muziekprogram-
ma in Den Tref, Alexan-

derhof 7 in Hapert. We starten om 14.00 
uur met een optreden van Ton Wolter. 

Charmezanger 
Ton Wolter is een zanger uit Weert die 
in het gehele land optreedt met een ode 
aan Eddy Wally, de bekende Belgische 
charmezanger, die vele harten verover-
de met zijn optredens in Vlaanderen en 
Nederland.

Marga Bult
Daarna start om 14.30 uur de bekende 
zangeres Marga Bult met haar senioren-
show ‘Zoek de zon op’. Sinds de zomer 
van 2014 toert Marga Bult langs een groot 
aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in 
Nederland met haar seniorenprogramma. 
Marga zingt tijdens haar optreden liedjes 
van toen en nu en vertelt, als ambassad-
rice van Alzheimer Nederland, over haar 
ervaringen met o.a. dementie en in het bij-
zonder over de ziekte van Alzheimer. Zij 
staat daarbij ook stil bij de consequenties 
die deze ziekte met zich meebrengt voor 
niet alleen de getroff enen, maar ook voor 
de naasten, de familieleden, de mantel-
zorgers en de verzorgenden in het alge-
meen. Het programma is erg succesvol 
en levert veel verrassende reacties op bij 

haar publiek. Niet zelden eindigt de show 
met een spontane polonaise in de zaal. 
Deze geweldige show van Marga wordt 
mogelijk gemaakt door de Stichting Max 
Maakt Mogelijk van Omroep Max.

De middag zal afgesloten worden door 
Ton Wolter die dan een selectie zal zingen 
van de grootste Duitse Schlagers van wel-
eer. Het einde van deze mooie muziekmid-
dag is om 16.00 uur. Deze middag wordt 
mede mogelijk gemaakt door Toine Dirks 
van Artiestenbureau Twilight Entertain-
ment. Wij zijn Toine Dirks uit Hapert heel 
erkentelijk voor het aanbieden van deze 
unieke muziekmiddag.

Veel van onze leden hebben zich in maart 
vorig jaar al aangemeld en ervoor betaald 
om deze geweldige muziekmiddag bij te 
kunnen wonen. Alle senioren uit Hapert, 
maar ook daarbuiten die zin hebben in 
een gezellige muziekmiddag, zijn van har-
te welkom op 17 november vanaf 13.30 
uur in Den Tref. Je hoeft je daarvoor niet 
aan te melden, kom gewoon met vrienden 
en familie. 

Erbij zijn
De entree bedraagt € 5,-. Hiervoor krijgt 
u bij binnenkomst koffi  e/thee met een 
plak cake, een consumptiebon en tijdens 
de pauze worden snacks uitgedeeld. Dit 
is echt een unieke kans om met zijn al-
len een gezellige en mooie muziekmiddag 
mee te maken. 

Zegt het voort: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!

Muziekmiddag met Ton Wolter 
en seniorenshow ‘Zoek de zon op’ 
van Marga Bult in Den Tref

Zaterdag 23 ok-
tober nam Cees 
van Beers zijn 
verdiende Predi-
caat Bewijs van 
Verdienste in 
ontvangst. Bur-

gemeester Wim Wouters reikte het pre-
dicaat uit tijdens de viering van Cees zijn 
40-jarig jubileum als dirigent bij het Jon-
gerenkoor, ook wel Multivoices in Duizel.

Cees van Beers ontvangt het predicaat 
voor zijn 40-jarig dirigentschap bij Multivoi-
ces in Duizel. Zijn repertoire aan activiteiten 
binnen de zanggroep is veelzijdig. Naast 
de eucharistievieringen die onder leiding 

van hem worden verzorgd, nam hij ook het 
initiatief andere activiteiten te ontplooien. 
Samen met het koor namen ze deel aan de 
bonte avonden, verzorgden ze optredens 
bij zorginstellingen, organiseerden ze mee-
zing avonden, bezochten ze korendagen, 
deden ze jaarlijks mee aan Driekoningen 
zingen, namen ze deel aan uitwisselingen 
met andere koren én gaven ze diverse con-
certen, ook met andere bands, zoals de 
Red Color Band, de Goede Hoop uit Eersel 
en Albert West.

Namens de gemeente Eersel van harte 
gefeliciteerd met deze mooie waardering. 
Dat jullie samen nog vele jaren mooie 
muziek mogen maken!

Predicaat Bewijs van Verdienste 
voor Cees van Beers

Najaar 2021Najaar 2021

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

5,- 7,50 12,5010,-
15,- 20,- 25,- 30,-

DONDERDAG 4 T/M ZATERDAG 13 NOVEMBER

HOOGE MIERDE - In het weekend van 
19, 20 en 21 november zal zanggroep 
Nova weer een fantastische show vol 
zang, dans en entertainment opvoeren in 
De Schakel, De Stad 5 in Hooge Mierde. 

De show getiteld ‘Top 2021’ staat volledig 
in het teken van de Top 2000 en zit vol be-
kende nummers van artiesten als Queen, 
Michael Jackson, ABBA, Bløf, Marco Bor-
sato en meer. De nummers zijn in een uniek 
Nova-jasje gestoken en worden muzikaal 
begeleid door een fenomenale live band. 
Kortom, een show voor jong en oud die je 
zeker niet wilt missen!
 
Het voorprogramma van onze shows zal 
op vrijdag (19.30 uur) en zondag (13.30 
uur) verzorgd worden door de swingen-

de, negenkoppige band Blend. Op zater-
dag (19.30 uur) zal de band Vernice in het 
voorprogramma spelen met hun prachtige 
meerstemmige, akoestische muziek. De 
aanvang van de shows is op vrijdag en 
zaterdag 20.00 uur en op zondag spelen 
we een matineevoorstelling om 14.00 uur. 
Kaartjes zijn te reserveren via WhatsApp 
(06-20570991) of mail (reserveren@no-
va-music.nl) of door te bellen op maandag 
en dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur.
 
Wij hopen jullie natuurlijk te zien bij één 
van onze shows en jullie na lange tijd weer 
eens te mogen voorzien van een avondje 
live muziek. Uiteraard hanteren wij tijdens 
onze voorstellingen de op dat moment  
geldende maatregelen omtrent Covid-19, 
zoals voorgeschreven door het RIVM.

Zanggroep Nova presenteert 
nieuwe revue ‘Top 2021’

BLADEL - In de goed 
ingerichte werkplaats 
met zaagmachines, 
werkbanken en het 
benodigde gereed-
schap kunt u onder 
deskundige begelei-
ding ieder gewenst 
werkstuk maken.

Groot of klein voor binnen of buiten, een 
kast of stoel, een bloembak of nestkastje, 

het maakt niet uit. Van belang is wel dat 
alle mogelijke houtverbindingen gebruikt 
worden en dat u goed en veilig met al het 
gereedschap leert omgaan.

Iedere vrijdagochtend van 09.00 tot 11.30 
uur kunt u bij Het Kompas, Torendreef 20 in 
Bladel, terecht. Heeft u interesse, ga naar 
de website van Het Kompas en schrijf u in.

Wilt u meer informatie: tel 0497-385069 of 
mail ons: info@kompasbladel.nl.

Timmeren bij Het Kompas
Vrijdag van 09.00 - 11.30 uur

BERGEIJK - De herfst is een echt schar-
relseizoen en daarom gaat Scharrelkids 
Bergeijk-Eersel op zaterdag 13 novem-
ber op zoek naar herfstverschijnselen. 

We gaan deze middag het bos in op zoek 
naar paddenstoelen, kastanjes en andere 
herfstschatten. 

Onze activiteit start zaterdag 13 november 
om 14.00 uur op de parkeerplaats, in het 
bos rechts langs De Vrolijcke Bosmuis, aan 
de Witrijt in Bergeijk (5571 XH) en duurt tot 
16.00 uur. 

Wil je ook mee zoeken? 
Meld je dan snel aan via het e-mailadres  
scharrelkids.ivnbe@gmail.com. 

(Groot)ouders zijn ook welkom!

Scharrelkids 
herfstwandeling
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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

VACATURE 
MAGAZIJN MEDEWERKER

LOCATIE: RIETHOVEN

Binnen Inno-Tec zijn wij op zoek naar een allround Magazijn Medewerker die ons 
team komt versterken.

Wat ga je doen?
• Als Magazijn Medewerker houd je je onder andere bezig met het verzamelen 

van orders en het ontvangen van binnenkomende goederen;
• Daarbij controleer je of de juiste producten zijn aangeleverd en voorzie je 

materialen en onderdelen van de juiste coderingen en bewaak je de voorraad;
• Ook het zorgvuldig in- en uitpakken van kwetsbare materialen en onderdelen 

behoort tot je taken;
• Daarnaast verwerk je secuur de administratie van het gehele expeditie proces.

Wat bieden wij?
• Een zelfstandige functie, met veel vrijheid en inspraak op jouw expertise 

gebied;
• Een prettige werkomgeving in een groeiend bedrijf met korte 

communicatielijnen en een marktconforme beloning volgens de CAO 
metaalbedrijf;

• Volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in je vakgebied met 
opleidingsmogelijkheden;

• Een baan in dagdienst.

Inno-Tec als werkgever
Inno-Tec is totaalleverancier van precisie plaatbewerking, fijnmechanische 
verspaning en nabehandeling. En dat alles onder één dak in Riethoven. Innoveren 
en combineren vormen al ruim 25 jaar de kracht van Inno-Tec. Slim en 
pragmatisch. Onze cultuur is ons succes. Eentje van slimme, ondernemende 
vakspecialisten. Samen werken we iedere dag om onze klanten blij te maken. En 
een ding moet je onthouden, bij Inno-Tec geloven we in: Gi Ni, Bestit Ni. En dat is 
de basis voor ons team, ook wel: THE BLUE POWER.

Meer weten of direct solliciteren?
Bekijk de hele vacature op www.inno-tec.nl. Solliciteren is nog beter! En dat kan 
via 040-2044822 of vacatures@inno-tec.nl. 

VACATURE 
ALLROUND PLAATBEWERKER

LOCATIE: RIETHOVEN

Als Allround Productiemedewerker ben je onmisbaar binnen onze 
plaatwerkafdeling. Je bent voornamelijk te vinden op onze afdeling algemene 
bewerkingen. Hier weet jij om te gaan met de juiste methodes binnen de 
productieomgeving. Het afleveren van een goed product staat op deze afdeling 
centraal.

Wat ga je doen?
• Het afwerken van producten zodat zij voldoen aan de gevraagde kwaliteit 

dmv slijpen, afbramen, borstelen en/of stralen;
• Het uitvoeren van tussencontroles;
• Het bedienen van verschillende machines zoals de timesaver en diverse 

straalcabines.

Wat bieden wij?
• Een zelfstandige functie, met veel vrijheid en inspraak op jouw expertise 

gebied;
• Een prettige werkomgeving in een groeiend bedrijf met korte 

communicatielijnen en een marktconforme beloning volgens de CAO 
metaalbedrijf;

• We bieden je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in je 
vakgebied;

• Een dienstverband in dagdienst (07.00 – 16.00 uur).

Inno-Tec als werkgever
Inno-Tec is totaalleverancier van precisie plaatbewerking, fijnmechanische 
verspaning en nabehandeling. En dat alles onder één dak in Riethoven. Innoveren 
en combineren vormen al ruim 25 jaar de kracht van Inno-Tec. Slim en 
pragmatisch. Onze cultuur is ons succes. Eentje van slimme, ondernemende 
vakspecialisten. Samen werken we iedere dag om onze klanten blij te maken. En 
een ding moet je onthouden, bij Inno-Tec geloven we in: Gi Ni, Bestit Ni. En dat is 
de basis voor ons team, ook wel: THE BLUE POWER.

Meer weten of direct solliciteren?
Bekijk de hele vacature op www.inno-tec.nl. Solliciteren is nog beter! En dat kan 
via 040-2044822 of vacatures@inno-tec.nl. 

Vacatures in de regio!
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Door Piet Gijsbers

KEMPEN - In de tweede editie van 
KoersKaff ee, de talkshow van Kem-
penTV, staat de Jan van Erp wielerploeg 
centraal. De landelijk welbekende wie-
lerspeaker Rien van Horik interviewt 
drie coureurs van het vermaarde ama-
teurteam als tafelgasten. 

Op volgorde van leeftijd komen de 
oud-coureurs Guus Bierings, Piet van 
Leeuwen en Michel van der Heijde aan 
het woord. Zij vertegenwoordigden het 
team dat in de jaren 1966 tot en met 1983 

in de amateurwedstrijden grote triomfen 
vierden. Naast tal van regionale renners 
gingen geleidelijk aan ook coureurs uit 
andere windstreken van het land deel uit-
maken van de Jan van Erp ploeg. Grote 
successen regen zich aaneen met daarbij 
de wereldtitels van André Gevers in 1975 
en van Bert Oosterbosch en Guus Bierings 
met het Nederlandse kwartet dat in 1978 
de wereldtitel ploegentijdrijden veroverde. 
Renners als Jan Raas, Adrie van der Poel, 
Jelle Nijdam, Gerrit Solleveld maakten deel 
uit van de amateurploeg voordat zij naar de 
profs over stapten. Zesmaal greep het Jan 
van Erp team in de jaren zeventig de titel 
Merkenkampioen van Nederland. 

In de vast terugkerende rubriek ‘De Meet’ 
ging KempenTV op bezoek bij Jannes 
Slendebroek, de oud Jan van Erp-renner 
die in 1981 onder meer de Gele Trui van 
Duizel won en nu mede-organisator is van 
de klassieke Kersenronde van Mierlo. Jo 
Nederkoorn werd geïnterviewd in zijn wie-
lermuseum aan huis in Vinkel in de rubriek 
‘Wielerherinneringen’. 

De redactie van KoersKaff ee bestaat naast 
Rien van Horik uit Chris kinders en Will 
Dekoninck van KempenTV. Ook andere 
lokale omroepen in Brabant en Limburg 
worden in de gelegenheid gesteld de wie-
lertalkshow uit te zenden. De uitzending via 
KempenTV is te zien op zaterdag 6 novem-
ber om 20.30 uur en zondag 7 november 
om 11.00 uur. Op woensdag 10 november 
wordt de uitzending de hele dag door her-
haald. KempenTV is te vinden op kanaal 
1326 KPN, kanaal 36 en 332 Ziggo. Zie 
voor meer wielrenreportages: 

www.kempentv.nl

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

RelaxFauteuils

Bankstellen

Bijzet

Fauteuils

3000 m2
Showroom

Bankstellen

Bijzet

Fauteuils

RelaxFauteuils

Eetkamer

Stoelen

3000 m2

Eetkamer

Stoelen

JONG & OUD

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

Jan van Erp ploeg centraal in 
KoersKaffee op KempenTV

1982 Hapert DK: 1 Hans Daams, 2 Ad Hoezen, 3 Kees Evers (foto: Henk van Dorenmalen)

KEMPEN - Op dinsdagavond 23 novem-
ber, om 20.00 uur, geeft de Bibliotheek 
een gratis webinar ‘Hoe help ik mijn kind 
als startende lezer?’.

Goed leren lezen is een basisvaardigheid 
die je je hele leven nodig hebt en gebruikt. 
Hoe help je als ouder je kind op een ont-
spannen manier naar een goede leesvaar-
digheid? Daar gaan we op in tijdens deze 
interactieve lezing, speciaal voor ouders 
van kinderen in groep 3 en 4. We gaan het 
hebben over de invloed van lezen op je 
brein en je ontwikkeling en we gaan in op 

de link tussen leesplezier en leesvaardig-
heid en hoe sterk deze elkaar beïnvloeden. 
We bespreken hoe je je kind kan onder-
steunen in de zoektocht in de bibliotheek. 
Daarnaast hebben we leuke, praktische 
tips voor thuis. De lezing wordt gegeven 
door een lees-/mediaconsulent van Biblio-
theek De Kempen. Zij zijn specialisten op 
het gebied van jeugdliteratuur en educatie 
en werken dagelijks met kinderen op de 
basisscholen in onze regio aan leesplezier, 
leesbevordering en digitale geletterdheid. 

Het webinar is op dinsdag 23 november, 
van 20.00 tot 21.00 uur. Het wordt gege-
ven via het platform Zoom en is gratis bij 
te wonen vanuit huis. Kijk voor meer infor-
matie en het reserveren van tickets op de 
website 

www.bibliotheekdekempen.nl

Gratis webinar ‘Hoe help ik mijn kind 
als startende lezer?’
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Om energie te besparen, worden 
woningen beter geïsoleerd. Daarmee 
verdwijnen ook de meeste spleten en 
kieren. Daarom betekent beter isoleren 
ook altijd beter ventileren. Daarbij moet 
warmteverlies voorkomen worden. Een 
heel goeie oplossing is dan een geba-
lanceerd ventilatiesysteem met warmte-
terugwinning. Dit is een mechanische 
systeem met luchtkanalen die lucht in 
de woning toevoeren en afzuigen. In 
een nieuwe woning kunnen die meestal 
eenvoudig worden ingebouwd. In een 
bestaande woning is dat best lastig. 

Daarvoor is nu een nieuwe systeem op de 
markt. Verse, gezonde maar voorverwarm-
de lucht wordt centraal ingeblazen in de 
hal, trappengat en overloop; een centrale 
ruimte in de woning waar alle verblijfsruim-
tes aan grenzen. Door spleten onder de 
deuren stroomt deze lucht de slaapkamer 
in. Boven de deur wordt een kleine, stille 
ventilator met CO2-censor geïnstalleerd. 
Wanneer de slaapkamer gebruikt wordt, 
zal de CO2 in de lucht stijgen. Wordt deze 
te hoog dan gaat deze ventilator harder 

zuigen. Er wordt vervuilde lucht afge-
voerd en er komt automatisch nieuwe 
verse lucht bij. Ook in de centrale ruim-

te (hal, overloop) hangt een CO2-censor 
zodat de centrale ventilator weet wanneer 
er extra verse lucht van buiten nodig is. 
Op een aantal plaatsen (toilet, badkamer, 
keuken) wordt vervuilde lucht door de cen-
trale unit afgezogen. Deze centrale ventila-
tie-unit beschikt over een warmtewisselaar 
die ongeveer 95% van de warmte uit de 
afgezogen lucht haalt en deze mee geeft 
aan de ingeblazen lucht. 

Met deze installatie wordt de woning vraag 
gestuurd (alleen daar waar nodig) geventi-
leerd, is er overal en altijd voldoende ge-
zonde lucht en zijn er nauwelijks warmte-
verliezen door ventilatie. Maar er zijn meer 
mogelijkheden om goed te ventileren. 
Tijdens de OnlineEnergieWorkshop van 11 
november  komen ze allemaal aan de orde. 

Meer informatie hierover op onze website.
Met vragen over isolatie ven ventilatie kunt 
je ook terecht bij onze EnergieLoketten, 
zowel fysiek als digitaal (energieloket@
kempenenergie.nl)

www.kempenenergie.nl

Ventileren hoort bij isoleren
Advies over 

energieverbruik

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

INFORMATIEF

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

HOOGE MIERDE - Gemeenschapshuis 
De Schakel, De Stad 5 in Hooge Mierde, 
is in het weekend van 13 en 14 november 
een grote vogelkooi. Bestuur en leden 
van Vogelvereniging Zang en Kleur uit 
Reusel-De Mierden hebben het weder-
om aangedurfd om een vogeltentoon-
stelling te organiseren. Na 2020, waar-
in nergens activiteiten konden worden 
gehouden, gelukkig dit jaar weer wel. In 
een paar jaar tijd hebben we één van de 
grootste shows in Zuid-Oost Brabant tot 
stand gebracht. Een teken dat het goed 
toeven is bij Zang en Kleur. 

Een must om te komen kijken
Een aantal van onze leden nemen met re-
gelmaat deel aan vogelshows, zowel bin-
nen als buiten onze landsgrenzen. Hier-
door ontstaat met de andere vogelkwekers 
een plezierige band en worden er onderling 
ervaringen uitgewisseld over het houden 
en kweken van allerhande soorten vogels. 
Deze contacten hebben geresulteerd in 
veel inzenders die hun vogels ter keuring 
gaan brengen. 

Onze tentoonstelling herbergt een breed 
scala aan vogels. Diverse soorten kleurka-
naries, vele soorten tropische vogels, par-
kieten zowel grote als kleine, insecten- en 
vruchteneters, duiven en kwartels. Maar 
ook ‘eigen kweek’ Europese cultuurvogels, 
zoals putter, goudvink, sijs, merel, lijster 
e.d. Het betreft voornamelijk vogels die af-
gelopen of vorig jaar zijn gekweekt, daar-
om is een enorme diversiteit aan kleurrijke 
vogels te bewonderen.

Wat gaat aan een show vooraf voordat de 
vogels tentoongesteld kunnen worden?
Vele voorbereidingen gaan vooraf alvorens 
een vogel kan deelnemen aan een ten-
toonstelling. Allereerst moet hij uiteraard 
gekweekt worden. Uitleggen hoe de natuur 
zijn werk doet hoeven wij niet. De vogellief-
hebber selecteert een goed koppel, waar-
van hij goede verwachtingen heeft. Veelal 
hebben de liefhebbers in de loop der jaren 
een goede ‘lijn’ opgekweekt. Maar ook de 
beginners krijgen meestal van hun colle-
ga’s goede vogels om mee te beginnen, 
wat echter niet wil zeggen dat men direct 
al kampioenen zal kweken. 

Wel zal de vogelkweker ervoor zorgen dat 
het ouderpaar aan niets ontbreekt. Een 
goede verzorging is dus zeer belangrijk. 
Nadat de vogels zijn gekweekt, en nadat de 
ruiperiode is afgelopen, gaat de vogellief-
hebber(ster) selecteren. Ja, ook vrouwen 
kweken tegenwoordig vogels. Nauwkeu-

rig kijkt hij/zij of zijn/haar vogels voldoen 
aan de keuringseisen. Op de keuringsdag 
worden deze vogels op verscheidende 
onderdelen beoordeeld door gediplomeer-
de bondskeurmeesters. Is de kleur goed, 
heeft de vogel, indien nodig, voldoende 
pigment. Hoe staat het met de tekening en 
de vorm van de vogel. Maakt de vogel hou-
ding. Dit zijn zomaar enkele gegevens waar 
goed naar gekeken wordt. 

Het gaat uiteraard ook om de prijzen!
Doordat de keurmeesters hun oordeel 
voorzien van een puntentoekenning, is 
voor de inzenders van de vogels een wed-
strijdelement ingebracht en kan men dus 
op een sportieve manier wedijveren om 
de hoogste eer. Uiteraard is goud, zilver of 
brons niet het enigste, ook een goede ‘prij-
zenruif’ is aantrekkelijk voor de inzenders.
Diegene die minimaal 5 vogels inzenden 
dingen mee naar de prijzen in natura.

Vogelbeurs op zondagmorgen 
Heeft u interesse om ook vogels te gaan 
houden? Door diverse liefhebbers worden 
vogels aangeboden zodat u uw hobby 
kunt uitbreiden of aan deze hobby kunt 
beginnen. Kortom vele facetten van vogels 
komen aan de orde op deze vogelshow, 
dus zeker een bezoek waard.

De vogelshow is geopend op zaterdag 13 
november van 14.00 tot 20.00 uur en op 
zondag 14 november van 09.00 tot 16.00 
uur. Op zondagmorgen van 09.00 tot 12.00 
uur is de vogelbeurs. Dit alles is dus te 
doen in gemeenschapshuis De Schakel in 
Hooge Mierde.

13 en 14 november 
vogelshow in De Schakel
Op zondagmorgen ook een vogelbeurs
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Hoef 11 n Duizel n Telefoon 0497 - 519 520 n www.houtmarktvanham.nl

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN
Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

OM DE HOEK

BLADEL - De eerste ronde van Kart4Fun 
won hij al, daarna werd hij tweede tijdens 
een NK-race en 2 weken geleden won 
hij ook de tweede ronde van de Kart-
4Fun. Karter Jur Valkenaars is bezig aan 
een fraaie opmars kun je wel stellen. De 
12-jarige Bladelnaar slaagde er in Eind-
hoven zelfs in het dagklassement te win-
nen na een uitvalbeurt in de eerste race.

“Ik ben wel tevreden. Het ging wel lekker”, 
klonk het na afl oop bescheiden. Wat hij ge-
daan had, was feitelijk heel knap. Want na 
zijn uitvalbeurt in de eerste van drie man-
ches leek hij uitgeschakeld in de strijd om 
het dagklassement. Maar nadat hij de twee 
volgende races had gewonnen, mocht hij 
toch nog de mooiste beker in ontvangst 
nemen. “Dat was wel echt leuk.”

Het gaat dit jaar crescendo met de presta-
ties van Jur op de kartbaan. De rijder van 
het Kombikart Racing Team is steeds vaker 
voorin te vinden, zelfs op nationaal niveau. 
Tijdens de vijfde ronde van het NK werd hij 
tweede tijdens de prefi nale, ook op circuit 
De Landsard in Eindhoven. Jur: “Ik ben in die 
race van de negende plek naar de tweede 
plek gereden. Bij de start vloog iemand over 
de kop en ging van de baan af, daardoor lag 

ik al derde. Een paar rondes later haalde ik 
nog iemand in. Op het einde kregen we een 
slow-vlag vanwege een crash en zo heb ik 
de race op plek twee uitgereden.”

Jur komt uit een autosportfamilie. Dat hij 
is gaan karten, is dus niet zo vreemd. Zijn 
vader kocht een kartje voor hem toen hij 
nog maar 4,5 jaar oud was. “Hij was dus-
danig enthousiast dat hij vanaf dat moment 
bijna wekelijks op de kartbaan te vinden 
is”, zegt zijn vader Jorg. “Dat was meteen 
op een buitenbaan.” Maar zijn eerste me-
ters in een kart reed Jur niet op een cir-
cuit. “Dat was bij mijn vader op het werk. 
Op een industrieterrein in Bladel. Ik vond 
het wel leuk. De snelheid en het sturen. 
Toen ik acht was heb ik mijn eerste wed-
strijd gereden”, aldus Jur. Dat was ook een 
Kart4Fun-wedstrijd, toen nog in de Honda 
Cadet-klasse. Daarna is hij vrij snel overge-
stapt naar de Micromax-klasse. “En vorig 
jaar zijn we naar de Minimax-klasse over-
gestapt”, zegt Valkenaars senior. “Toen zijn 
we bij het Kombikartteam gaan rijden. Op 
dit moment gaat het met grote stappen 
vooruit.” Dat Jur bij Kombikart rijdt, is niet 
zo vreemd, want zijn moeder is een nichtje 
van Hans en Hugo van der Ham van Kombi-
kart. En bij dat team maakt hij dit seizoen 
dus grote sprongen vooruit. 

Dat hij in Eindhoven uiteindelijk het dag-
klassement was best wel een verrassing, 
bekende Jur. En niet alleen omdat hij in de 
eerste race was uitgevallen. “Er deed nog 
een andere NK-rijder mee. Normaal zijn we 
even snel, maar nu was ik sneller.” Welke 
overwinning mooier was, die tijdens de 
eerste ronde van Kart4Fun of die van van-
daag? Jur: “De vorige keer bij Kart4Fun, 
want toen was ik ook driver of the day. 
Daar kreeg ik ook een beker voor.”

Jur Valkenaars bedankt Kombikart, Circuit 
Park Berghem, Kartcircuit De Landsard, 
Kart4Fun, zijn monteurs Jan-Willem en 
Marcel en iedereen die hem heeft geholpen!

Foto’s: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Opnieuw zege voor karttalent 
Jur Valkenaars in Kart4Fun

HAPERT - Op zondag 14 november hou-
den we onze jaarlijkse kampioenendag.
Deze middag worden onze eerste en 
tweede kampioenen gehuldigd en is er 
een tentoonstelling van de eerste duif-
kampioenen en de eerste prijswinnaars.

Verder houden we een bonnenverkoop, 
welke vanaf nu vooraf aangeboden wordt 
op www.doevepeet.nl  en waarvan de uit-
eindelijke verkoop plaats vindt op deze mid-
dag. We maken er een gezellige middag van 
en sluiten af met een loterij met prachtige 
prijzen. Iedereen is van harte welkom vanaf 
14.00 uur in ons clublokaal aan Sportpark 
De Lemelvelden, Burgemeester van Woen-
seldreef 9 in Hapert. Graag tot dan!

Kampioenendag 
Postduivenvereniging 
De Witpen

Ton van de Put, Generaal kampioen 
aan- en onaangewezen

REGIO - Voorbije weken konden cliënten 
van de Voedselbank Bladel, Eersel, 
Reusel-De Mierden genieten van een 
dagje uit, mogelijk gemaakt door de 
geweldige zomeractie ‘Karin fi etst het 
Pieterpad’. 

Naast Karin van de Kam zelf hebben vele 
mensen, organisaties en ondernemin-
gen bij deze actie een duit in het zak-
je gedaan. Heel erg bedankt daarvoor! 
Een bijzonder dankjewel aan de Jumbo 
supermarkten in Hilvarenbeek, Reusel, 
Bladel en Hapert die voor iedereen een 
lunchpakket verzorgden. Dat maakte deze 
superfi jne dag compleet!

Jumbo’s maakten een 
dagje uit compleet

BLADEL - Hoogbegaafd, een gave of 
een opgave? Wat is hoogbegaafdheid? 
Hoogbegaafde kinderen denken en leren 
vaak anders, waardoor een andere 
aanpak kan helpen met tot hun recht 
komen. 

Janneke Spanjers vertelt u vanuit haar 
praktijk- en onderwijservaring, na een korte 
uitleg en wat achtergrondinformatie, waar 
je thuis en/of op school tegenaan kunt lo-
pen en wat je daar aan kan doen. Op welke 
gebieden kun je ze ondersteunen en waar 
kun je ze uitdagen? Na afl oop is er ruimte 
om vragen te stellen.

Lezing bij Bibliotheek Bladel
De lezing wordt verzorgd door Janneke 
Spanjers-van Agt, leerkracht in het basis-
onderwijs en moeder van twee kinderen. 
Na ruim tien jaar voor de klas te hebben 
gestaan is ze sinds 2015 aan het werk met 
meer- en hoogbegaafde kinderen. Sinds 
2021 begeleidt ze kinderen en hun opvoe-
ders naast school in een meer persoonlijke 
situatie.

Reserveren
De lezing vindt plaats in Bibliotheek Bladel, 
Markt 4, op woensdag 17 november van 
19.30 tot 21.00 uur. De toegang is gratis 
voor leden, niet-leden betalen € 2,50. Via 
de agenda op de website kun je je aanmel-
den voor de activiteit. 

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing over 
hoogbegaafdheid 
bij Bibliotheek 
Bladel

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

 Sniederslaan 20a • Bladel • 0497-385633
www.topshopbladel.nl
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HAPERT - Hallo lieve lezer, ik had laatst 
geld opgehaald door mijn eigen speel-
goed te verkopen en glittertattoos te 
zetten. De opbrengst is voor de Voedsel-
bank. 

We hadden de Voedselbank gemaild en 
gevraagd met welke producten ze blij wa-
ren. Dat was dus vers eten. Toen kwam 
mama op het idee om een aantal bedrij-
ven te bellen en vragen om wat vers eten 
te sponsoren. En toen heb ik dus met een 
aantal bedrijven gebeld en gevraagd of ze 
wat vers eten konden sponsoren. Bij som-
migen winkels is dat gelukt. Zo hadden we 
bijvoorbeeld yoghurt, champignons, eie-
ren, aardappels, uien, fruittas en bananen 
gratis gekregen en anderen gaven ons kor-
ting. Op vrijdagochtend heb ik overal alles 
op kunnen halen en daarna hebben we het 
naar de Voedselbank gebracht. Ik hoop 
echt heel erg dat ze er blij mee zijn. 

We waren eerst bij de Jumbo in Hapert ge-
weest, daarna zijn we naar Ilse van Meer 
gegaan (de moeder van een jongen uit mijn 
klas). Toen zijn we naar Het Fruit gegaan 
en daarna naar Van Den Borne geweest. 
Daarna zijn we naar Oomen en Verhagen 
gegaan. (Even leuk om te weten: we moes-
ten € 15,00 meebrengen en toen we daar 
waren bleek het dus niet te hoeven!). Toen 
zijn we nog even naar de Jumbo in Reusel 
geweest, want we hadden die € 15,00 nog 
over. Daarna naar Qarc en toen pas gingen 
we naar de Voedselbank. 

Ik ben zelf heel blij van wat ik heb bereikt 
en ik ben ook heel blij dat dit allemaal is 
gebeurd. Mijn vader en moeder zijn heel 
trots op mij!

Vriendelijke groet,

Sanne Rieken (9 jaar)

Een duim omhoog voor mijn buurvrouw Anita Heesters 
die geweldig geholpen heeft toen op 30 september 
mijn heup uit de kom schoot en er gehandeld moest 
worden. Ook een duim omhoog voor ambulancebroe-
der Hans de Kort die me geruststelde en persoonlijke 
aandacht gaf en ook Jeanne van den Borne wil ik 
bedanken!

Michèle Fleskens

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

Een dikke duim omhoog voor de organisatie en de vele vrijwilligers die de Halloweentocht 
op vrijdag 29 oktober in Bladel hadden georganiseerd. De tocht was uitgezet voor 
kinderen, maar ik heb er ook ontzettend van genoten. Het was af en toe spannend, leuk 
en gezellig. Toppie!

Namens een oma uit Bladel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de vrijwilligers die de begraafplaats in Lage Mierde zo goed 
bijhouden. Vooral nu weer met Allerheiligen. Chapeau!

Anne-Marie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de slagwerkers van Kunst Adelt uit Hapert en L’Union uit Bladel. 
Op zondag 31 oktober was ik in Bladel toeschouwer bij een prachtig Percussieconcert 
onder leiding van Marcel van Wensen. Het was een geweldig, mooi muzikaal optreden. 
Hulde mannen, ik heb genoten!

Namens een zeer enthousiaste luisteraar

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

Een dikke duim omhoog voor mijn collega’s die met Halloween Woonzorg de Hapertse 
Kluis met verschillende attributen hadden versierd. Het was prachtig, chapeau!

Namens een collega

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

Mijn duim gaat omhoog voor Albert Heijn Bladel, die gulle sponsor was bij onze benefi et-
wedstrijd van Golfclub Midden-Brabant voor het goede doel Stichting ‘De negende van’. 
Samen met vele andere sponsoren was de opbrengst € 1.660,-! Dank jullie wel voor het 
steunen van het goede doel.

Elly van Gompel

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
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  WIST
     JE 
DAT...?

... synesthesie een 
aandoening is waarbij 
zintuigen zich met 
elkaar vermengen? 

Mensen die dit hebben 
kunnen kleuren proeven 

of geluiden zien. 

De meeste mensen die het 
hebben zijn er wel blij 
mee. Ze vinden het een 
verrijking. Mensen met 
synesthesie hebben 
waarschijnlijk 

verbindingen in de 
hersenen die andere 
mensen niet hebben. 
Wetenschappers buigen 
zich nog steeds over 

dit fenomeen.

Spontane actie voor de Voedselbank door Sanne Rieken
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Kaarten
Er zijn weer kaartmiddagen 
waaraan u gratis kunt deelnemen 
en kans maakt op leuke prijzen.

•  15 november in de Schakel  in 
Hooge Mierde

•  23 november in ‘t Drieske te 
Hulsel

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

KBO’s  HOLAHU

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Creatief maatje voor Sanne
Sanne is 67 jaar en woont in Bladel. Zij is 
een creatieveling en houdt van werken met 
PowerTex. Het bezoeken van een tentoon-
stelling over kunst vindt ze ook leuk. Sanne 
zou het erg fi jn vinden om dit samen met 
iemand te doen.

Enige tijd geleden heeft ze een TIA gehad 
en heeft weinig sociale contacten. Sanne is 
een rustig type, dat wél van kletsen houdt. 
Wil jij iets voor haar betekenen? Neem 
dan contact op met Katrien de Beijer van 
MEE: telefoon 040-2140404 of mail naar 
meedoen@meedemeentgroep.nl

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

Twee vrijwilligers om acties te organise-
ren voor De Voedselbank
Voedselbank Bladel e.o. verstrekt voedsel-
pakketten aan circa 40 gezinnen uit de 
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. 

Door het jaar heen zijn er veel acties. Zoals 
de boodschappenacties bij supermark-
ten; het uitvoeren van klussen in huis; het 
mogelijk maken van een dagje uit; het aan-
bieden van kerstpakketten.

Voor dit werk zoekt men twee vrijwilligers, 
die als team de acties in goede banen 
leiden: van het organiseren tot het (mede)
uitvoeren en evalueren. Je wordt goed 
ingewerkt!

Nog vragen? Mail ons, dan neemt onze 
voorzitter Paul Maas contact met je op: 
voedselbankbladelbestuur@gmail.com

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

     Tip 1
         
     Onze 

nieuwe Prins 
is erg modieus!

Rikken
Hallo liefhebber(s) van het Rikken,

Al verschillende jaren wordt er in De 
Gaff el (Hapert-Dalem) met een enthou-
siaste groep van 26 personen gerikt. 
Dit doen we in competitieverband, 
elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur.

Omdat er enkele leden gestopt zijn, 
zijn we nu op zoek naar enkele nieu-
we leden. Mocht je hiervoor interesse 
hebben en zou je graag mee willen 
doen?

Bel dan Piet Wouters 06-30347909.

DUIZEL - Op woensdag 1 december, van 
10.30 tot 15.30 uur, is er een sfeermarkt 
in De Donkse Hoef, Berkvenseweg 2 in 
Duizel.

Kom ook eens een kijkje nemen op deze 
gezellige markt. U kunt lekker rondsnuf-
felen bij de diverse kraampjes met allerlei 
mooie, unieke en handgemaakte produc-
ten gemaakt door medewerkers van Lunet-
zorg. 

Daarnaast worden er ook lekkernijen ver-
kocht door bakkerij LuuXX en kunt u gezel-
lig een kopje koffi  e of thee met iets lekkers 
nuttigen in onze ontmoetingsruimte.

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar 
een origineel cadeau voor een ander of voor 
uzelf, iedereen is welkom. 

Graag tot ziens!

Sfeermarkt in 
De Donkse Hoef
Woensdag 1 december
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www.dehoutwinkelbladel.nl

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

Twee jaar wonen ze nu in hun nieuwe huis 
in Westerhoven: Eric en Karien Daris met 
hun drie kinderen. Zelf ontworpen, veel zelf 
gebouwd en zelf de leverancier gevonden die 
hun deuren maakte zoals ze die wilden: De 
Houtwinkel. Deuren in staal-look maar dan 
van hout, die prachtig in het totaalplaatje van 
het landelijke industrieel interieur passen.

Woning in plaats van koeienstal
“Het proces om dit huis te bouwen heeft 
alles bij elkaar een jaar of zes geduurd”, 
vertelt Eric. “Het is de grond van de ouders 
van Karien en door het bestemmingsplan 
bleek het eerst niet mogelijk om hier 
een huis te bouwen. Toen er later een 
‘ruimte-voor-ruimte-regeling’ kwam en 
de koeienstal plaats mocht maken voor 
een woning, werd alles pas concreet. 
Ons vorige huis hebben we ook zelf 
gebouwd en we zaten daar prima maar 
we wilden eigenlijk nog één keer iets 
nieuws maken.” Karien werkt parttime als 
schoenenverkoopster maar nam de tijd 
om plannen te maken. “Het is mijn hobby 
om na te denken over hoe een nieuw huis 
eruit zou moeten zien. Door op Pinterest 
inspiratie op te doen en heel vaak iets te 
veranderen in de plannen, is het huis nu 
precies geworden zoals ik het wilde. En 
het staat op de plek waar ik me thuis voel. 
Zo leuk dat de buurvrouw waar ik als kind 
naast woonde, nu weer mijn buurvrouw is.”

Dat doen we efkes
Eric is tegelzetter en heeft dus heel veel 
zelf kunnen doen aan de bouw van het 
huis. Eric: “Alles wat we zelf konden, 
hebben we zelf gedaan. Ik werk zelf 
in de bouw en hoor heel vaak ‘Kun je 

niet efkes een vloertje komen leggen?’ 
Klanten hebben niet altijd een goed beeld 
van hoeveel tijd zoiets kost. Ik weet dat 
natuurlijk wel en heb er voor gekozen om 
veel zelf te doen. We zijn met deze bouw 
ruim twee jaar bezig geweest. Da’s iets 
langer dan ‘efkes’ maar wel heel erg de 
moeite waard. De metselaars hoefden niet 
op te ruimen, dat deden we zelf. We zetten 
alles voor hun klaar voor de volgende dag. 
Op die manier kun je flink besparen op de 
kosten. We woonden in een unit naast het 
huis dus elke vrije minuut konden we naar 
de bouw. Vooral Karien vond het belangrijk 
om dichtbij de kinderen te zijn en dat kon 
op deze manier. Nu het af is, genieten we 
van elke vrije minuut en halen we de tijd in 
die we niet aan onze vrienden en familie 
hebben kunnen besteden.”

Hout in plaats van staal
De wens van Karien en Eric was om 
stalen deuren in de woning te maken. 
“Daar zijn we een poosje naar op zoek 
geweest maar eerlijk gezegd schrokken 

we nogal van de prijs daarvan”, vertelt 
Karien. “Door de overbuurman (en neef) 
werden we op het idee van De Houtwinkel 
gebracht. Ik ging een kijkje nemen en zag 
boven in de showroom precies de deuren 
die ik wilde. Alleen dan van hout. Arie, 
medewerker van de showroom, heeft me 
echt overtuigd van de voordelen. Deze 
deuren zijn lichter van gewicht en ze zijn 
makkelijk overschilderbaar. Dat is vooral 
fijn als de trend straks voorbij is van de 
stalen deuren. Een likje verf en we hebben 
meteen een andere sfeer in huis.”

Weten wat je wilt en nog vinden ook
De familie Daris was zo tevreden over 
de vakkennis van De Houtwinkel dat ze 
daar meteen alle deuren besteld hebben. 
“Waarom verder kijken, als het goed is wat 
je ziet”, vragen ze zich af. “Ons viel vooral 
de betrokkenheid van de medewerkers 
op. We dachten serieus dat Arie één van 
de eigenaren was, zó betrokken was hij. 
Hij dacht met ons mee in mogelijkheden 
en deed ons goede voorstellen. De ‘barn 

doors’ in eikenhout kunnen elk moment 
geleverd worden, daarna is de bouw 
helemaal klaar en zijn we dolgelukkig met 
het resultaat.” Voor Karien viel er een last 
van haar schouders, toen ze vond wat ze 
zocht bij De Houtwinkel. “Ik weet meestal 
wel wat ik wil, voor Eric ligt dat anders. Hij 
weet vooral wat hij niet wil, maar keuzes 
maken is voor hem wat lastiger. Door goed 
advies wordt het makkelijker om knopen 
door te hakken.”

Warme uitstraling, 
ook als de zon niet schijnt
Het huis van de familie Daris straalt warmte 
uit. Karien: “Door het houtgebruik krijg je 
die sfeer en met het vele glas wordt binnen 
met buiten verbonden. Even was ik bang 
dat het in de zomer erg warm zou worden 
maar de warmtepomp geeft verkoeling in 
de zomer en de overkapping houdt het 
directe zonlicht tegen. Alles wat we wilden, 
is terug te vinden in ons huis; ik ben met 
alles blij maar misschien met de deuren 
nog wel het meest gelukkig.”

Huhhhh???Huhhhh???
Zijn die industriële Zijn die industriële 

nietniet van staal?!... van staal?!...

“Deze deuren zijn “Deze deuren zijn 
lichter van gewicht lichter van gewicht 
en ze zijn makkelijk en ze zijn makkelijk 
overschilderbaar. overschilderbaar. 
Dat is vooral fijn Dat is vooral fijn 
als de trend straks als de trend straks 
voorbij is.’’voorbij is.’’

KARIEN EN ERIC DARIS HEBBEN HUN INDUSTRIËLE

LANDELIJK WONEN MET EEN STOER TINTJE;

BINNENDEUREN GEVONDEN BIJ DE HOUTWINKEL BLADEL

Het houten tapasplankje 
van De Houtwinkel past 
goed in het interieur!

Industriële 
taatsdeuren 
van hout

Karien heeft het 
huis zelf ontworpen

Eric is super handig Eric is super handig 
en heeft veel zelf en heeft veel zelf 
gedaan in huisgedaan in huis

DEURENDEURENDEUREN
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advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Twee jaar wonen ze nu in hun nieuwe huis 
in Westerhoven: Eric en Karien Daris met 
hun drie kinderen. Zelf ontworpen, veel zelf 
gebouwd en zelf de leverancier gevonden die 
hun deuren maakte zoals ze die wilden: De 
Houtwinkel. Deuren in staal-look maar dan 
van hout, die prachtig in het totaalplaatje van 
het landelijke industrieel interieur passen.

Woning in plaats van koeienstal
“Het proces om dit huis te bouwen heeft 
alles bij elkaar een jaar of zes geduurd”, 
vertelt Eric. “Het is de grond van de ouders 
van Karien en door het bestemmingsplan 
bleek het eerst niet mogelijk om hier 
een huis te bouwen. Toen er later een 
‘ruimte-voor-ruimte-regeling’ kwam en 
de koeienstal plaats mocht maken voor 
een woning, werd alles pas concreet. 
Ons vorige huis hebben we ook zelf 
gebouwd en we zaten daar prima maar 
we wilden eigenlijk nog één keer iets 
nieuws maken.” Karien werkt parttime als 
schoenenverkoopster maar nam de tijd 
om plannen te maken. “Het is mijn hobby 
om na te denken over hoe een nieuw huis 
eruit zou moeten zien. Door op Pinterest 
inspiratie op te doen en heel vaak iets te 
veranderen in de plannen, is het huis nu 
precies geworden zoals ik het wilde. En 
het staat op de plek waar ik me thuis voel. 
Zo leuk dat de buurvrouw waar ik als kind 
naast woonde, nu weer mijn buurvrouw is.”

Dat doen we efkes
Eric is tegelzetter en heeft dus heel veel 
zelf kunnen doen aan de bouw van het 
huis. Eric: “Alles wat we zelf konden, 
hebben we zelf gedaan. Ik werk zelf 
in de bouw en hoor heel vaak ‘Kun je 

niet efkes een vloertje komen leggen?’ 
Klanten hebben niet altijd een goed beeld 
van hoeveel tijd zoiets kost. Ik weet dat 
natuurlijk wel en heb er voor gekozen om 
veel zelf te doen. We zijn met deze bouw 
ruim twee jaar bezig geweest. Da’s iets 
langer dan ‘efkes’ maar wel heel erg de 
moeite waard. De metselaars hoefden niet 
op te ruimen, dat deden we zelf. We zetten 
alles voor hun klaar voor de volgende dag. 
Op die manier kun je flink besparen op de 
kosten. We woonden in een unit naast het 
huis dus elke vrije minuut konden we naar 
de bouw. Vooral Karien vond het belangrijk 
om dichtbij de kinderen te zijn en dat kon 
op deze manier. Nu het af is, genieten we 
van elke vrije minuut en halen we de tijd in 
die we niet aan onze vrienden en familie 
hebben kunnen besteden.”

Hout in plaats van staal
De wens van Karien en Eric was om 
stalen deuren in de woning te maken. 
“Daar zijn we een poosje naar op zoek 
geweest maar eerlijk gezegd schrokken 

we nogal van de prijs daarvan”, vertelt 
Karien. “Door de overbuurman (en neef) 
werden we op het idee van De Houtwinkel 
gebracht. Ik ging een kijkje nemen en zag 
boven in de showroom precies de deuren 
die ik wilde. Alleen dan van hout. Arie, 
medewerker van de showroom, heeft me 
echt overtuigd van de voordelen. Deze 
deuren zijn lichter van gewicht en ze zijn 
makkelijk overschilderbaar. Dat is vooral 
fijn als de trend straks voorbij is van de 
stalen deuren. Een likje verf en we hebben 
meteen een andere sfeer in huis.”

Weten wat je wilt en nog vinden ook
De familie Daris was zo tevreden over 
de vakkennis van De Houtwinkel dat ze 
daar meteen alle deuren besteld hebben. 
“Waarom verder kijken, als het goed is wat 
je ziet”, vragen ze zich af. “Ons viel vooral 
de betrokkenheid van de medewerkers 
op. We dachten serieus dat Arie één van 
de eigenaren was, zó betrokken was hij. 
Hij dacht met ons mee in mogelijkheden 
en deed ons goede voorstellen. De ‘barn 

doors’ in eikenhout kunnen elk moment 
geleverd worden, daarna is de bouw 
helemaal klaar en zijn we dolgelukkig met 
het resultaat.” Voor Karien viel er een last 
van haar schouders, toen ze vond wat ze 
zocht bij De Houtwinkel. “Ik weet meestal 
wel wat ik wil, voor Eric ligt dat anders. Hij 
weet vooral wat hij niet wil, maar keuzes 
maken is voor hem wat lastiger. Door goed 
advies wordt het makkelijker om knopen 
door te hakken.”

Warme uitstraling, 
ook als de zon niet schijnt
Het huis van de familie Daris straalt warmte 
uit. Karien: “Door het houtgebruik krijg je 
die sfeer en met het vele glas wordt binnen 
met buiten verbonden. Even was ik bang 
dat het in de zomer erg warm zou worden 
maar de warmtepomp geeft verkoeling in 
de zomer en de overkapping houdt het 
directe zonlicht tegen. Alles wat we wilden, 
is terug te vinden in ons huis; ik ben met 
alles blij maar misschien met de deuren 
nog wel het meest gelukkig.”

Huhhhh???Huhhhh???
Zijn die industriële Zijn die industriële 

nietniet van staal?!... van staal?!...

“Deze deuren zijn “Deze deuren zijn 
lichter van gewicht lichter van gewicht 
en ze zijn makkelijk en ze zijn makkelijk 
overschilderbaar. overschilderbaar. 
Dat is vooral fijn Dat is vooral fijn 
als de trend straks als de trend straks 
voorbij is.’’voorbij is.’’

KARIEN EN ERIC DARIS HEBBEN HUN INDUSTRIËLE

LANDELIJK WONEN MET EEN STOER TINTJE;

BINNENDEUREN GEVONDEN BIJ DE HOUTWINKEL BLADEL

Het houten tapasplankje 
van De Houtwinkel past 
goed in het interieur!

Industriële 
taatsdeuren 
van hout

Karien heeft het 
huis zelf ontworpen

Eric is super handig Eric is super handig 
en heeft veel zelf en heeft veel zelf 
gedaan in huisgedaan in huis

DEURENDEURENDEUREN
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om plannen te maken. “Het is mijn hobby 
om na te denken over hoe een nieuw huis 
eruit zou moeten zien. Door op Pinterest 
inspiratie op te doen en heel vaak iets te 
veranderen in de plannen, is het huis nu 
precies geworden zoals ik het wilde. En 
het staat op de plek waar ik me thuis voel. 
Zo leuk dat de buurvrouw waar ik als kind 
naast woonde, nu weer mijn buurvrouw is.”

Dat doen we efkes
Eric is tegelzetter en heeft dus heel veel 
zelf kunnen doen aan de bouw van het 
huis. Eric: “Alles wat we zelf konden, 
hebben we zelf gedaan. Ik werk zelf 
in de bouw en hoor heel vaak ‘Kun je 

niet efkes een vloertje komen leggen?’ 
Klanten hebben niet altijd een goed beeld 
van hoeveel tijd zoiets kost. Ik weet dat 
natuurlijk wel en heb er voor gekozen om 
veel zelf te doen. We zijn met deze bouw 
ruim twee jaar bezig geweest. Da’s iets 
langer dan ‘efkes’ maar wel heel erg de 
moeite waard. De metselaars hoefden niet 
op te ruimen, dat deden we zelf. We zetten 
alles voor hun klaar voor de volgende dag. 
Op die manier kun je flink besparen op de 
kosten. We woonden in een unit naast het 
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Hardwerkende ondernemers, fanatieke 
sporters, vakantiegangers, feestvier-
ders en levensgenieters, wandelaars 
en natuurliefhebbers, buurtverbinders, 
spelende kinderen, tortelduiven... Ze 
wonen allemaal in Reusel-De Mierden. 
En we zijn ook nog eens het meest re-
laxte ‘volkje’ van Nederland! 

Voor de nieuwe fotowedstrijd ontvangen 
we graag foto’s van onze veelzijdige inwo-
ners. Enne... daar hoef je geen fotomodel 
voor te zijn. Het liefst vertelt jouw foto een 
verhaal. Wie is de persoon, wat betekent 
deze voor jou of zelfs voor de gemeente? 
De mooiste verhalen en foto’s delen we 
(in onderling overleg) in het eerstvolgende 
gemeentemagazine.

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

VERMAKELIJK

     Tip 2
         

        Deze Prins 
gaat altijd 

zijn eigen gang.

EERSEL - Muziekvereniging De Goede 
Hoop uit Eersel zoekt uitbreiding voor 
haar harmonieorkest. We roepen daar-
om de oud-muzikanten van de vereni-
ging op om weer eens muziek te komen 
maken met ons. 

Je krijgt, zoals altijd, een instrument in 
bruikleen van de vereniging. Je bepaalt sa-
men met de dirigent jouw niveau waarop je 
in kunt stappen en het eerste half jaar mag 
je kosteloos en geheel vrijblijvend mee ko-
men spelen. 

Ben jij die oud-muzikant die zich aangespro-
ken voelt door onze oproep? Dan hopen wij 
jou heel snel weer op maandagavond te 
mogen verwelkomen voor een gezellige re-
petitie in De Muzenval. Aanmelden kan via 
secretariaat@degoedehoop.info.

Muziekvereniging De Goede Hoop zoekt 
oud-muzikanten voor haar harmonieorkest

Foto: Jolanda Verdegaal

De
GROTE  

Wijnproeverij

Fotowedstrijd: mensen van Reusel-De Mierden

ZATERDAG 13 NOVEMBER

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

ZONDAG 14 NOVEMBER

ROMMELMARKT KVC KORFBAL
Locatie: D’n Anloôp, Maalderij 3, Hooge-
loon. Tijd: 10.00 uur. Entree: € 3,-. Er wor-
den de meest uiteenlopende zaken aange-
boden!

ZATERDAG 13 NOVEMBER 
ZONDAG 14 NOVEMBER

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

ZATERDAG 20 NOVEMBER

VOGELBEURS
Org.: Vogelvereniging vogelvriend de leeu-
werik. Locatie: De Smis, Smitseind 33a, 
Duizel. Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00. Er 
kunnen vogels gekocht en verkocht wor-
den en er zijn diverse handelaars aanwe-
zig. Denk aan uw QR-code!

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

ZATERDAG 27 NOVEMBER

REMINDER @ PODIUM10
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6,00 (via 
www.podium10.nl/tickets). Reminder keert 
terug naar Podium10, waar het tien jaar 
geleden allemaal begon.

theatertheater EventsEvents

zaterdag 11 december

ALEXANDER BROUSSARD
The Billy Joel Experience
Billy Joel behoort tot de meest succes-
volle artiesten uit de popgeschiedenis 
en heeft meer dan 30 top tien hits op 
zijn naam staan. Zanger en pianist Al-
exander Broussard en de vijfkoppige 
live band ‘003’ vonden het tijd voor 
een welverdiende ode.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00.  

zaterdag 27 november

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

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

REGIO - Bent u lid van de Nationale 
Postcoderij? Dan ontvangt u deze week 
een cadeaukaart t.w.v. € 12,50 voor  
vegetarische producten.

Wilt u deze cadeaukaart doorgeven aan de 
Voedselbank? Activeer de kaart (!) en lever 
hem in bij het gemeenschapshuis (afgeven 
aan de beheerder of in de brievenbus) in uw 
dorp behorend bij de gemeenten Eersel en 
Bladel. Dorpen behorend bij de gemeente 

Reusel-De Mierden bij het gemeentehuis in 
Reusel (brievenbus of balie). Ook gedeelte-
lijk gebruikte kaarten zijn welkom, u kunt ze 
in de ton van de Voedselbank doen bij AH. 
Met de cadeaukaarten kopen we bood-
schappen voor de Voedselbank. 

Doet u mee? Dank alvast namens de cliën-
ten en de vrijwilligers van de Voedselbank. 

Uiterste inleverdatum: 15 november.

Een cadeau om door te geven...
VOEDSELBANK

REUSEL - In de week van 7 tot en met 13 
november vindt de collecte van Alzhei-
mer Nederland plaats. In heel Nederland 
gaan ruim 21.000 collectanten deur aan 
deur om geld in te zamelen.

De jaarlijkse collecteweek in november is 
ontzettend belangrijk voor het werk van Al-
zheimer Nederland. Vrijwillige collectanten 
halen dan geld op voor een toekomst zon-
der dementie en betere ondersteuning van 
mensen met dementie en mantelzorgers. 

Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe 
nodig het werk van Alzheimer Nederland 
is. De groep mensen met dementie groeit 
snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen 
ook steeds meer mensen bijdragen. De 
opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op 

rij en dat is alleen mogelijk dankzij alle vrij-
willigers. Collecteren loont dus.

De collecte gaat met zijn tijd mee: 
doneren via iDEAL-QR en Whatsapp
Ook dit jaar worden alle collectebussen 
van Alzheimer Nederland voorzien van 
een iDEAL QR-code. Dit maakt moge-
lijk dat mensen met hun mobiele telefoon 
geld kunnen geven. Een goed alternatief 
voor als er geen kleingeld in huis is! Vei-
lig, gemakkelijk en anoniem. Een collectant 
wordt dit jaar ook in staat gesteld om via 
Whatsapp mobiel te collecteren, vanuit 
huis. Als collectant kun je dus hoe dan ook 
een belangrijke bijdrage leveren.

Helpt u mee? Elk uurtje telt!
Elk jaar kan meer geld naar onderzoek, 
omdat de opbrengst van de collecte toe-
neemt. Collecteren voor Alzheimer Neder-
land loont dus. Wilt u in 2021 hieraan als 
(mobiele) collectant ook een steentje bij-
dragen? Kijk op www.alzheimer-nederland.
nl/collecteren voor meer informatie. U kunt 
zich hier ook aanmelden. Of neem contact 
op met Wim Roest (w.roest5@chello.nl of 
06-55804430), organisator van de collecte 
in Reusel.

7 t/m 13 november collecte 
Alzheimer Nederland
Voor een toekomst zonder dementie

EERSEL - Zaterdag 23 oktober gingen 
in Eersel een aantal klimaatactivisten de 
straat op om aandacht te vragen van het 
winkelend publiek voor de grote lande-
lijke klimaatdemonstratie op 6 novem-
ber in Amsterdam. Deze demonstratie 
is tegelijkertijd met de VN klimaattop in 
Glasgow. De plaatselijke activisten rie-
pen voorbijgangers op om ook op 6 no-
vember in Amsterdam te demonstreren 
voor een goed klimaatbeleid in ons land.

De klimaatactivisten waren leden van Kli-
maatcoalitie de Kempen (KICK) die ook 
het klimaatalarm afgelopen maart had 
georganiseerd. In de meeste steden en in 
veel dorpen in ons land zijn klimaatgroe-
pen actief. Vaak zijn deze lokale groepen 
onderdeel van een landelijke organisatie, 
zoals Milieu Defensie, Greenpeace, XR of 
Fridays for Future. De Kempische klimaat-
coalitie wordt ondersteund door Milieu 
Defensie. Milieu Defensie verwierf onlangs 
landelijke bekendheid door de rechtszaak 
tegen oliegigant Shell te winnen. 

Met de Klimaatmars van 6 november doet 
de landelijke Klimaatcrisis Coalitie een 
dringend beroep op de nationale politiek 
om snel een daadkrachtig en rechtvaardig 
klimaatbeleid te maken en uit te voeren 
(www.klimaatmars21.nl). Het huidige be-
leid schiet ernstig tekort om de klimaat-
doelen van Parijs te halen. Het landelijke 
doel van 49% minder CO2 uitstoot wordt 
niet gehaald. Zelfs het Europese doel om 
in 2030 55% minder CO2 dan in 1990 uit 
te stoten is niet eens genoeg om onder 1,5 
graad opwarming van de Aarde te blijven. 
Een recent rapport van het VN klimaatpa-
nel (IPCC) laat zien dat het klimaat sneller 
verandert dan eerder werd aangenomen. 
Overstromingen, bosbranden en hevi-
ger orkanen zorgen nu al voor miljoenen 
slachtoffers. Alle overheden moeten nu in 

actie komen om de ergste toekomstscena-
rio’s te voorkomen. Dat is het advies van 
het IPCC dat uit honderden klimaatweten-
schappers vanuit de hele wereld bestaat. 

Naast het bijwonen en organiseren van de-
monstraties zet KICK zich ook op een an-
dere manier in voor een schoner milieu. Een 
keer per maand wordt er zwerfafval, met 
name plastic, sigarettenpeuken en blikjes, 
uit de bermen en bossen gehaald. Op 13 
november is de volgende keer dat KICK 
dat gaat doen. Iedereen die een steentje 
bij wil dragen is welkom. KICK verzamelt 
zich op 13 november om 09.00 uur bij het 
gemeentehuis in Eersel.  Meer informatie of 
aanmelden: 

klimaatcoalitiekempen@gmail.com

Klimaatactivisten in Eersel
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De gemeente Bladel is ook te vinden op Instagram!
De gemeente Bladel heeft ook een Instagram account 
(@gemeentebladel), waarop u schitterende foto’s kunt 
vinden die door inwoners en bezoekers in de gemeente 
zijn gemaakt. Dit pracht plaatje is gefotografeerd door 
Ruud Castelijns bij de Goorloop.

Heeft u ook een Instagram account en vindt u het leuk 
als we uw foto delen? Gebruik dan #gemeentebladel of 
tag ons in uw foto @gemeentebladel.

Brabantse Burgerbossen: 
al bijna 800 m2

gedoneerd!

Eind vorige maand is op initiatief van Groen 
Ontwikkelfonds Brabant de campagne Brabantse 
Burgerbossen gelanceerd. Ze roepen Brabanders op 
om, samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant, 
nieuwe bossen aan te leggen in Brabant. Bossen zijn 
namelijk belangrijk. Ze houden ons (dieren, planten 
én mensen) gezond en maken ons gelukkig. We 
bloeien er, soms letterlijk, op. Het idee is eenvoudig: 
voor één of een paar tientjes kunt u er al voor zorgen 
dat er meer bos in Brabant wordt gerealiseerd. 
Groen Ontwikkelfonds Brabant verdubbelt elke 
donatie. In de afgelopen maand is al bijna 800 m2 
nieuw bos gedoneerd.

Begin volgend jaar maken ze bekend waar het eerste 
Brabantse Burgerbos wordt aangelegd. Want dat het 
er komt, dat staat vast. De locatie delen ze, nadat er 
afstemming met gemeente en omwonenden heeft 
plaatsgevonden, als eerste met de donateurs. Bent u 
ook benieuwd waar het eerste Brabantse Burgerbos 
komt? Doe mee én schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Meer informatie: www.brabantseburgerbossen.nl. 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 19 oktober 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Vaste geldlening € 15.000.000,- BNG
Ingestemd met het afsluiten van een vaste geldlening 
van € 15.000.000,- tegen een rentepercentage van 
0,584% (looptijd 20 jaar vast) bij de BNG.

Bestemmingsplan Vogelwikke, Bladel
Aan de raad wordt voorgesteld om: geen 
exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van 
kosten anderszins is geregeld, om de conceptnota 
zienswijzen bestemmingsplan ‘Vogelwikke, Bladel’ vast 
te stellen en om het bestemmingsplan ‘Vogelwikke, 
Bladel’ ongewijzigd vast te stellen.

Transitievisie Warmte
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de 
Transitievisie Warmte vast te stellen en daarmee vast te 
leggen dat:
•  We de ambitie uitspreken om in de gemeente Bladel 

in 2030 het gebruik van aardgas van woningen met 
de hoeveelheid te hebben gereduceerd die gelijk 
staat aan 4800 ton CO2-reductie en het 
aardgasverbruik van bedrijven en instellingen in 
2030 te hebben verminderd met de hoeveelheid die 
gelijk staat aan 3.800 ton CO2-reductie en hiermee 
een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke 
klimaatdoelstellingen;

•  We de gebieden Hapert-Noord, Hapert-Centrum en 
Casteren aanwijzen als focusbuurten;

•  We in één van de aangewezen focusbuurten in 2022 
of 2023 gaan starten met een pilot voor het maken 
van een wijkuitvoeringsplan (WUP), waarbij we in 
één van deze buurten voor 2030 starten met de 
uitvoering van het WUP;

•  We als uitgangspunt hanteren dat we eerst kijken of 
een collectieve warmteoplossing mogelijk is;

•  We gemeentebreed inzetten op het isoleren en 
aardgasvrij-ready maken van woningen;

•  We onderzoeken uit gaan voeren naar de 
mogelijkheid om de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
aan de Castersedijk als warmtebron te benutten voor 
het verwarmen van een deel van de kern Bladel en 
de mogelijke toepassing van zonthermie vanaf de 
bedrijfsdaken van bedrijventerrein De Sleutel en het 
Kempisch Bedrijventerrein;

•  We de communicatie- en participatie binnen de 
warmtetransitie vormgeven aan de hand van de in 
de paragraaf 5.4 en 5.5 van de Transitievisie Warmte 
beschreven aanpak.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de, van het 
Rijk nog te ontvangen, decentralisatie-uitkeringen voor 
de jaren 2022 t/m 2024 ten behoeve van de uitvoering 
van de in het Nederlandse Klimaatakkoord 
geformuleerde opgaven, te reserveren voor de 
uitvoering van de Transitievisie Warmte en vervolgens 
te verwerken in de Perspectiefnota 2022.

Subsidieverordening subsidie duurzame energie 
voor particulieren 2022
De gemeenteraad wordt voorgesteld de 
subsidieverordening duurzame energie voor 
particulieren 2022 vast te stellen en daarmee de 
volgende aanpassingen ten opzichte van de 
voorgaande subsidieverordening door te voeren:
•  Geen subsidie meer te verlenen voor het plaatsen 

van zonnepanelen;
•  De subsidieverordening op enkele punten tekstueel 

aanpassen;
•  De subsidieverordening aan te passen zodat hij 

aansluit bij de warmtestrategie zoals deze is 
beschreven in de Transitievisie warmte;

• De subsidieverordening vast te stellen voor één jaar;
De gemeenteraad wordt gevraagd het totaalbedrag 
van tenminste € 350.000,- toe te wijzen aan de 
subsidie duurzame energie voor particulieren. 
De € 350.000,- bestaat uit:
•  € 250.000,- die is opgenomen in de begroting van 

2022 ten behoeve van de subsidieregeling;
•  € 100.000,- van de uitvoeringsgelden 

klimaatakkoord.

Nadere Regels Tijdelijke Subsidieregeling 
coronasteun gemeente Bladel 2021
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Afwijkende openingstijden gemeentehuis
Op donderdag 11 november 2021 is het 
gemeentehuis van Bladel geopend tot 13.00 uur, 
’s middags is het gemeentehuis gesloten. 

Ook telefonisch is de gemeente enkel ’s ochtends 
bereikbaar. 
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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 inwoners. De digitale versie is 
rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Verleende alcoholvergunning
Hapert
•       Smaragdweg 60, uitoefenen van een 

horecabedrijf (bedrijfskantine), datum besluit: 
20-10-2021.

Hoogeloon
•       Groenstraat 9, uitoefenen van een 

uitvaartonderneming, datum besluit: 20-10-2021.

Melding apv/bijzondere wetten
Casteren
•       Frans Bruursplein, organiseren van een barbecue 

op het Plein Feest op 24 oktober 2021 en in 
2022, 2023, 2024 en 2025.

Bladel
•       in het centrum van Bladel, organiseren van de 

Halloweentocht van Zwarte Kaat op 29 oktober 
2021.

Miliemelding
Bladel
•       Industrieweg 2A, oprichten van een nieuwe 

locatie waar spuitgiet-processen plaats gaan 
vinden en extrusie.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Adama van Scheltemalaan 30, kappen van twee 

bomen;
•       Mastbos ongenummerd, bouwen van een 

bedrijfsruimte, kantoorruimte en bedrijfswoning;
•       P.C. Boutenslaan 8, kappen van twee bomen;
•       Torendreef 39, kappen van één boom;
•       Markt 6, 6A, 7 en 8, bouwen en verbouwen van 

een multifunctioneel gemeenschapshuis.

Hapert
•       Schouwberg 7, vervangen van een bestaande 

mast door een nieuwe mast op een nieuwe 
fundatie.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 34, bouwen van een 

loods.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Bleijenhoek 14, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het uitbreiden van een 
woning, datum besluit: 20-10-2021;

•       Sportparkstraat 24, uitbreiden en verbouwen van 
een woning, datum besluit: 26-10-2021;

•       Wilhelminalaan 100, plaatsen van een 
overkapping, datum besluit: 26-10-2021.

Hapert
•       Smaragdweg 60, plaatsen van een permanent 

reclameobject, datum besluit: 21-10-2021.

Hoogeloon
•       De Hoef 5, vervangen - plaatsen van een dakkapel 

(voorzijde woning), datum besluit: 21-10-2021.

Netersel
•       De Hoeve 18 en 18A, bouwen van 2 vrijstaande 

woningen en het aanleggen van een extra inrit, 
datum besluit: 25-10-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       Annie M.G. Schmidtlaan 11 in Bladel, plaatsen 

van een erfafscheiding, datum besluit: 20-10-
2021

•       Pius X-straat 5 in Bladel, verbouwen en uitbreiden 
van een aanbouw, datum besluit: 22-10-2021

Verleende vergunning 
apv/bijzondere wetten

Bladel
•       Bergmolen, plaatsen van een kraan op woensdag 

10 november 2021, datum besluit: 21-10-2021.

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 45 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 05-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
3. Reinigen en inspecteren riolering kern Bladel Bladel week 36-2021 t/m week 44-2021 COR Coppelmans Ontstopping en Reiniging B.V. (Nuenen)
4. Herinrichting Groote Beerze Netersel week 35-2021 t/m week 48-2021 Aannemingsbedrijf van der Zanden B.V. (Moergestel)
5. Onderhoudswerkzaamheden, Dorpsstraat  Casteren week 41-2021 t/m week 49-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
6. Verzwaren van het netwerk, parallel aan de N284 Bladel week 42-2021 t/m week 03-2022 Hurkmans B.V. voor Enexis

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

VERMAAK

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Ben 
je ook al aan het 
aftellen? Nog een 
maandje of vier 
en dan barst het 
carnavalsgeweld 
weer los. Meer 
nog dan andere 
jaren hebben de 
wagenbouwers 
er zin in om hun 
creaties aan het 
publiek te laten 
zien. De activi-

teiten zijn gestart, er wordt weer gelast 
en over een paar weken geplakt en ge-
schilderd. Ge Wit Mer Nooit uit Hapert 
is zo’n vereniging die staat te trappelen 
van ongeduld.

’t Feest kan beginnen
PC55 gaat langs in een nog lege schuur 
aan De Pan in Hapert. Nou leeg? De schuur 
staat vol maar dat het iets met carnaval te 
maken heeft, ziet alleen het oog van de 
kenner. Er staan twee onderstellen van 
wat ooit vrachtwagens waren. Patrick Be-
rendsen: “We hebben net besloten dat we 
dit jaar weer gaan bouwen dus in die zin 
is er nog niets te zien. Het was een raar 
jaar want iedereen wilde wel, maar bouwen 
aan een wagen die toch niet gaat rijden, is 
zinloos. We hebben dit jaar een welover-
wogen besluit genomen; de verwachting is 
dat de optochten wel door zullen gaan, al 
heeft nog geen enkele carnavalsvereniging 
zich daar duidelijk over uitgesproken. Wij 

gaan in ieder geval beginnen want het is 
niet goed voor een club om zo lang stil te 
liggen. Onze leden – een kleine vijftig op dit 
moment – willen aan de gang, elkaar zien, 
samen dingen doen en vooral weer plezier 
maken.”

En nou die hèndjes de lucht in
Wat het idee gaat worden is nog niet duide-
lijk. Bram Hoeks: “Daar is Hendrik Mollen 
nu hard over na aan het denken en binnen 
een weekje of twee moet dat idee bij de 
tekenaar liggen. Daarna hopen we zo snel 
mogelijk aan de slag te kunnen. De handen 
uit de mouwen. We hebben nog maar een 
kleine vier maanden. Al maakt dat niet veel 
uit, als we zes maanden hebben, komen 
we aan het eind toch nog tijd tekort. Voor 
mij is dat juist de mooiste tijd: die laatste 
uren om te zorgen dat de wagen op tijd af 
is. Dat we op zaterdagochtend, net voordat 
de optocht in Eindhoven begint, nog een 
stukje staat te schilderen. Stress? Welnee, 
dat hoort er gewoon bij.” 

Dit jaar wordt gekozen voor een kleine 
wagen. “Omdat we niet zeker weten dat 
de optochten door zullen gaan maar ook 
omdat we een klein beetje krap in de tijd 
zitten. Weet je wat het is? Als blijkt dat we 
tijd over hebben, maken we nog gewoon 
een mooie voorwagen. We hoeven ons tot 
carnaval niet te vervelen, in ieder geval”, 
aldus Bram.

Van hier naar Oeteldonk
De optocht van zondag in Hapert gaat al-
tijd tussen Gekektmer en Ge Wit Mer Nooit. 
Gezonde competitie. Bram: “Een spannen-

de strijd die elk jaar maar een paar punten 
scheelt. Mooi om te zien dat wij het ene 
jaar winnen en zij het andere. We zijn aan 
elkaar gewaagd, zullen we maar zeggen. 
Tijdens de optochten zijn we concurrenten 
maar daarbuiten vrienden. We helpen elkaar 
als het nodig is en gaan met elkaar op stap 
zoals laatst naar het concert van Snollebol-
lekes, gezellig met z’n allen in één bus. We 
zijn heel benieuwd met welke wagen zij dit 
jaar gaan komen en wat de uitslag van de 
optocht zal zijn. Maar meer nog dan dat, 
hebben we zin in een feestje met z’n allen.”

Er zit unne spijker in munne kop, au au
“Zo’n wagen bouwen, gaat niet vanzelf en 
kost flink wat geld”, legt Patrick uit. “We 
hebben een aantal sponsors en we zetten 
elk jaar een paar acties op touw. Zo is er dit 
jaar op 20 november de Oud IJzer Actie. 
In het buitengebied van Hapert en Bladel 
komen we het oud ijzer aan de deur op-
halen. De bewoners van die wijken krijgen 
van ons een persoonlijke vooraankondi-
ging. Bewoners van de kernen kunnen hun 
oud ijzer ook bij ons kwijt. Je mag altijd één 
van onze leden benaderen of het ijzer zelf 
wegbrengen naar de rode bak die bij onze 
bouwschuur staat. Ga daarvoor naar De 
Pan 8, ga op het erf twee keer rechts tot je 
de bak ziet.”

Waar is dat feestje?
Op zondag 19 december is de jaarlijkse 
Open Dag van Ge Wit Mer Nooit. “Dat is 
altijd een super gezellige dag waar veel 
collega wagenbouwers even komen kij-
ken maar ook familie en vrienden”, vertelt 
Patrick. “Ik denk dat er qua wagen dit jaar 
nog niet heel veel te zien zal zijn maar dat 
maakt het niet minder gezellig. We zorgen 
voor een hapje en een drankje. Soms hou-
den we er nieuwe leden aan over; vrien-
den en vriendinnen van leden die een keer 
langs komen en blij worden van de sfeer 
die er hangt. Zo moet onze vereniging blij-
ven bestaan: aanwas van onderaf, aan de 
bovenkant mensen die andere taken gaan 
doen. Op die manier blijft de energie in de 
club en heeft iedereen het naar zijn zin en 
wordt ervaring en expertise doorgegeven.”

Wie benieuwd is naar de 12e carnavalswa-
gen van Ge Wit Mer Nooit, kan die in ieder 
geval bewonderen tijdens de optochten in 
Hapert. “We doen mee voor de prijzen maar 
dat we tijdens het bouwen en het deelne-
men aan de optochten vooral veel genie-
ten, is wat ons betreft het allerbelangrijkst. 
We gaan ook dit jaar iets moois neerzetten 
en hopelijk weer een mooi feestje bouwen. 
Of zoals één van onze leden zo mooi zei:  
’t Circus gaat weer beginnen.”

’t Carnavalscircus gaat weer beginnen
‘Ge Wit Mer Nooit’ uit Hapert start met bouwen wagen en organiseert sponsoracties

Op zondag 19 december is de jaarlijkse Open Dag van Ge Wit Mer Nooit. “Dat is altijd 
een super gezellige dag waar veel collega wagenbouwers even komen kijken maar ook 
familie en vrienden”, vertelt Patrick.
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 44

There is not in nature a thing that m
akes a m

an so deform
'd, so beastly, as

doth intem
perate anger.

-- W
ebster's D

uchess of M
alp.

5 9 4
8 1

4 2
2 8 4
7 6 1 9

5 4 3
8 2

5 3
9 4 7

 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 4

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

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

2 7 5 8 5 2 6 7
7 4 5 6 4 7

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

1 5 3 8
2 7 9

3 1 8
7 8 8 7

1 4 5 3 7
6 7 9 5 6 2

1 4 4 5
3 2 9 4 7 8

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

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

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 44

G
ive a sm

all boy a ham
m

er and he w
ill find that everything he encounters

needs pounding.
-- Abraham

 K
aplan

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

9 7
2 3 4 1
3 5

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

PUZZELEN

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

Cryptofilippine – Thema: Economie / Bedrijfsleven
A 2 6 5 1

B 9 5 9 2 12 9 5

C 3 1 11 5 1 3

D 11 5 3 11 6 5 1 3

E 9 7 13 5 11

F 5 1 1 7 10 10

G 1 11 6 10

H 11 5 4 2 6 5 1

I 5 1 3 3 13

J 1 10 11 9 6 4

K 8 5 11 6 7 3

L 5 6 10 8

M 2 3 9 10 3 11

N 8 11 1 10 8 11

O 13 7 5 3

P 6 2 3 10 4 5 1

Q 9 6 4 13 10 2

R 11 12 4 7 3

A – Bijdetijdse onderneming (8)
B  – CEO, directeur, afdelingshoofd (4,5,4)
C – Dat is het werk van de bezorger 
  van PostNL (11)
D – Beursopening (3,3,2,2,5)
E – Rotvaart (9)
F – (Niet) iemand van twaalf ambachten
  dertien ongelukken (12)
G – Veeteeltbedrijf (9)
H – Dat bedrijf staat voor het 
  faillissement (3,9,4)
I – Kantoorpersoneel van een 
  fi nanciële instelling (11)

J – Zaakje (11)
K – Productiebranche die een 
  explosieve groei kent (14)
L – Econoom (10)
M – Druk op de productieafdeling (14)
N – Auto van de zaak (11)
O – Oliebranche (10)
P – Van die onderneming hoef je niks 
  te verwachten (3-3-4-4)
Q – Handelsmerk 11)
R – Baan in een familiebedrijf (12)

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

De winnaar van vorige week is: 

Annemieke Fleerakkers 
uit Duizel

met het oplossingswoord: 
‘onderontwikkeld’

Annemieke heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Annemieke Fleerakkers 

De winnaar van vorige week is: 

Annemieke Fleerakkers 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

Annemieke Fleerakkers 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Economie & Bedrijfsleven

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

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

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

In de Dierentuin!In de Dierentuin!
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Varkens
oesters

Kippen
dijenvlees 

Gebraden
kippenboutenkippenbouten

Spek
vinken 

Runder 
tartaartjes

SpekSpekSpek

500 gram € 6,99

dijenvlees dijenvlees 

GebradenGebraden

500 gram€ 4,50
Runder Runder 

100 gram € 1,69

Pepercervelaat

Palingworst

Pepercervelaat
100 gram € 2,59
Pepercervelaat

PalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworst

Pepercervelaat
100 gram € 1,19
PalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworst

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 8 NOVEMBER T/M ZATERDAG 13 NOVEMBER

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

                                                      

100 gram 100 gram € 1,69€ 1,69€ 1,69€ 1,69

Runder 
schnitzels

ST�FP�RTJES

Spe oek is �n 
zoete delicate�e. 

Wij he�en diverse 
smaken; specul�s 

en pistache.       

SPE�OEK

Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n Spe oek is �n 
zoete delicate�e. zoete delicate�e. zoete delicate�e. zoete delicate�e. 
Spe oek is �n 
zoete delicate�e. 
Spe oek is �n Spe oek is �n 
zoete delicate�e. 
Spe oek is �n Spe oek is �n 
zoete delicate�e. 
Spe oek is �n Spe oek is �n 
zoete delicate�e. 
Spe oek is �n 

Wij he�en diverse Wij he�en diverse 
smaken; specul�s 
Wij he�en diverse 
smaken; specul�s 
Wij he�en diverse 

en pistache.       en pistache.       
smaken; specul�s 

en pistache.       
smaken; specul�s 

St�fp�rtjes zijn 
�n ide�l 

bijgerecht. Ook 
le er bij yoghurt.

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

oestersoestersoesters

kippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenbouten

Hazenvl�s met ui, 
wortel, prei, spek, 
champignons en 
�n jachtsausje.

HAZENPEPER

SPE�OEK
diverse smaken!ST�FP�RTJES SPE�OEKSPE�OEK

M¢h...

HAZENPEPER
Kant en kl�r

�n jachtsausje.
NU EXTRA V�RDELIG

NU EXTRA V�RDELIG

500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram

oestersoestersoesters

500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram € 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99 500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 

St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn St�fp�rtjes zijn 

NU EXTRA V�RDELIG

vinken vinken vinken 

PalingworstPalingworstPalingworstPalingworst

kippenboutenkippenbouten
4+1

GRATIS

tartaartjestartaartjes

PalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworst

4+1
GRATIS Per stuk€ 1,50
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Solar Crew B.V. | Meerheide 72 | 5521 DZ Eersel | www.solarcrew.nl

Word onafhankelijk van stijgende 
prijzen en kies zonnepanelen met een 
terugverdientijd van +/- 5 jaar.

De enige erkende zonnepaneel installateur van de Kempen!

www.solarcrew.nl
0497-769025
info@solarcrew.nl

2021

€0.21/kWh

De stroomprijzen 
blijven stijgen ...

2022

€0.34/kWh (+60%)

2023

€ ??

Vraag direct een offerte 
aan via de website of plan 
een adviesgesprek in.

Een gemiddeld 
huishouden is al snel 
€450,- per jaar meer 
kwijt aan stroom.
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Meeltjes

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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 28 november 
vlooienmarkt
Sporthal Reusel, Schutsboom 1. Kraamhuur 
€ 25,-. 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. 06-11608256.

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).

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

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.

Miele Mistral wasdroger, plus A, zonder 
afvoerslang, i.g.st. Tel. 06-19870285

Grote siergrassen, evt. splitsen in tweeën, 
€ 5,00. Tel. 0497-384320 / 06-28300102.

Grijze stalen bureaulade, € 5,-. Tel. 360905.

Jotul houtkachel, gietijzer, i.g.st. € 250,-.
Tel. 06-83918582.

Oude barometer, werkt goed, € 15,-. 
Antiek stoeltje, € 15,-. Tel. 06-20999138.

Held motorregenjas, mt 54, z.g.a.n € 25,-. 
6 motorboeken o.a. klassieke, snelle en 
diverse motoren, € 20,-. Tel. 06-20999138.

Babyborn pop € 16,-. 20 Barbie popjes 
€ 2,50 per stuk. Losse poppenkleertjes voor 
Babyborn en Barbie. Tel. 0497-384384.

Cortina damesfiets, 28”, matzwart, met 
verlichting, veiligheidsslot, € 100,-. Aanhanger 
tandemasser, opknapper, € 200,-. 4 Michelin 
autobanden, 195-65-15, € 20,- per stuk, 6/8 
mm profiel. Tel. 06-45558565.

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).

Wie heeft er zin in om een kookclubje mee op 
te richten? Neem dan contact met me op. 
Tel. 06-37277508. 

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

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.

GEZOCHT: Werk voor gepensioneerde 
chauffeur, rijbewijs BE, voor 1 à 2 dagen per 
week. Tel. 06-30494986. 

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

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: 75 Duitstalige 
langspeelplaten. Tel. 06-29014825.

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 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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BESTEL VOOR DEZE ENORME LAGE PRIJZEN OOK ONLINE: PACOMEUBELEN.COM

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur

Zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

Gratis 
parkeren

Laagste 
prijsgarantie

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

Facebook

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT

HOEKBANK 
‘RIVERWOOD’
NU SLECHTS:

799,-

WOONdeals
ARMSTOEL ‘FALCON’
Leverbaar in afgebeelde kleur  

NU SLECHTS:

89,-

NU SLECHTS:

199,-

NU SLECHTS:

69,-

DRAAIFAUTEUIL ‘CLASSICO’
Leverbaar in 3 kleuren

EETKAMERSTOEL ‘BAROLO’
Leverbaar in 2 kleuren

ARMSTOEL ‘TURNER’
Leverbaar in 4 kleuren

NU SLECHTS:

79,-

ARMSTOEL ‘TURNER’

NU SLECHTS:

79,-

NU SLECHTS:

69,-

EETKAMERSTOEL ‘FLEET’
Leverbaar in 3 kleuren

NU SLECHTS:

69,-

EETKAMERSTOEL ‘FLEET’

Leverbaar in 4 kleuren

NU SLECHTS:

199,-

DRAAIFAUTEUIL ‘CLASSICO’

ARMSTOEL ‘FALCON’

NU SLECHTS:

89,-

HANGLAMP 
'DIAZ'
PER STUK SLECHTS: 

29,-

SALONTAFELSET 
‘NIVA’ 
SET VAN 3 SLECHTS: 

99,-

SALONTAFELSET 
‘SOPRANOS‘

SET VAN 3 SLECHTS: 

89,-

ARMSTOEL ‘TURNER’
Leverbaar in 4 kleuren

DRAAIFAUTEUIL ‘CLASSICO’
Leverbaar in 3 kleuren

VLOERLAMP 
'CINÉMA'

NU SLECHTS: 

99,-
VINTAGE TROL-

LEY
NU SLECHTS: 

89,-

BOEKENKAST 
‘FACTORY’
NU SLECHTS: 

599,-

Super
DEAL899,-

BOOMSTAMTAFEL
L:200 X D:100 X H:78 CM

399,-
U BESPAART: 500,- (56%)

Leverbaar in 3 kleuren

NU SLECHTS:

69,-

HOEKBANK 
‘MAISON’
NU SLECHTS:

899,-

IEDERE ZONDAG
GEOPEND

Tegen een meerprijs ook leverbaar in een lengte van 240 of 300 cm
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Petrusklepel
In Hapert heeft Muziekvereniging Kunst 
Adelt een verrassing in petto. Net als in 
het televisieprogramma Maestro mogen 
een paar mensen uit Hapert proberen om 
te dirigeren tijdens een feestelijke avond 
in Den Tref op zaterdag 27 november. Eén 
van hen zal naar huis gaan met de ‘gou-
den baton’. Het publiek stemt mee, naast 
een vakbekwame jury. Ik heb de harmonie 
leren kennen bij de uitvaart van Piet Tijs-
sen, erelid en oud-voorzitter. Dat was een 
heel stemmig afscheid. Ik ken ook paro-
chianen die bij de harmonie zitten en blij 
zijn dat ze na een lange onderbreking 
weer mogen spelen en optreden. Ze zullen 
wel even moeten wennen als ik voor hun 
ogen op de bok klim. U begrijpt het al. Ik 
mag één van de maestro’s zijn. Zelf maak 
ik ook graag muziek (Spaanse gitaar) en 
ik zing iedere dag. Maar dirigeren? Dat is 
toch een vak apart. Als u mij de komen-
de tijd onder de Mis met mijn armen ziet 
zwaaien, dan weet u hoe dat komt. Dat is 
nog altijd minder erg dan bij Vivaldi. Die 
was ook priester en liep soms tijdens de 
Mis naar de sacristie om een muzikale 
inval te noteren. Zo bont zal ik het niet 
maken. Ik wens Kunst Adelt, de andere 
maestro’s en alle muzikanten veel plezier 
met de voorbereiding. We gaan er samen 
iets moois van maken. Welkom!

Pastoor Schilder

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

Hoogfeest St. Willibrord
Zondag 7 november
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 8 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Kerkwijding 
St. Jan van Lateranen
Dinsdag 9 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Leo de Grote
Woensdag 10 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Zaal, Bijbeluurtje

H. Martinus
Donderdag 11 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

H. Josaphat
Vrijdag 12 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 13 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 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst 

33e Zondag door het Jaar
Zondag 14 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 13 en 14 november)

Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie

Bladel zondag:
- Sjef de Vocht
- Annie en Gerrit Adams 
  (nms. kinderen, klein- en 
  achterkleinkinderen)

Casteren:
- Cor Castelijns-Bruurs (vw. sterfdag)
- Piet en Regien de Punder-Geerts

Hapert:
- Overleden ouders Huybregts-Hoeks (f)
- Familie Sterke-van Wetten
- Overleden ouders Lamers-Geraerts, 
  zonen Jan en Wim, schoonzonen Harrie, 
  Martien en Gerard

Hoogeloon:
- Piet Beerens

Netersel:
- Voor de zieke parochianen

Mededelingen:
-  De aanmelding voor de Eerste Commu-

nie in mei 2022 sluiten we in november 
af. Ouders krijgen bericht over de eerste 
bijeenkomst.

-  In de kerk van Bladel is een ringetje met 
een gouden hartje gevonden. We bewa-
ren die voor de rechtmatige eigenares.

-  Als u een misintentie wilt opgeven doet 
u dat a.u.b. uiterlijk 2½ week voordat die 
gelezen dient te worden. Dan zijn we op 
tijd met de verwerking. De kosten van een 
intentie bedragen € 11,00.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

32e Zondag door het Jaar
Zondag 7 november
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 en Jo Lavrijsen-
  van Dooren en zoon Kees
- Martien Maas (vw. sterfdag) 
  en voor Joseph Cuijpers
- Jeanne Damen-van Gorp
- Jan Jansen (vw. jaargetijde)
- Martinus van Gompel en Maria van 
  Gompel-Kramer en overleden kinderen
- H. mis uit dankbaarheid

33e Zondag door het Jaar
Zondag 14 november
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Mariet Huijbregts

- Jaargetijde Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Jaargetijde To Roest-Maas
- Jaargetijde Henk Lemmens
- Jaargetijde Jan Jansen
- Thom van der Heijden en 
  Ria van der Heijden-Lavrijsen en 
  Toon Lavrijsen
- Truus van Deursen-van Herk
- Jan Lavrijsen en Jo Lavrijsen-Ansems 
  en Frans Lavrijsen
- Jan Sanders en Corrie Wouters-Sanders
- Overleden ouders Laarakker-Sijmons 
  en overleden kinderen
- Jan van den Borne, Marie van den Borne-
  van den Borne en overleden gezinsleden
- Aad Martens

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 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
Zondag 21 november: 10.00 uur. Ds. R. Koreneef uit Ronse (B)

- 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 7 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries       
Zondag 14 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 21 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

Zondag 14 november: 10.00 uur. Livestream vanuit Immanuëlkerk 
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  0 13  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

INFORMATIEF

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

8 NOVEMBER

T/M

VRIJDAG 

12 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 Protestantse kerkje

DANKBETUIGING

Op een wel uitzonderlijke zonnige oktoberdag hebben wij afscheid 
genomen van echtgenote, moeder en oma

Riet van Hoof-van Steensel 
beter bekend als Riet Schep 

Wij bedanken iedereen voor het medeleven en de steun 
die we hebben ontvangen tijdens dit plotselinge overlijden, 

het was meer dan hartverwarmend.

Jaren was Riet de schoonmaakster van de kleuterschool het Mariahofke, 
later bekend als de Maria school aan het Hofplein in Bladel.

Speciaal dank aan Susanne Groeneveld uitvaartbegeleiding voor de 
ondersteuning bij dit mooie afscheid.

Fam. P. van Hoof, kinderen en kleinkinderen

Geboren als

Frans Jansen
19 januari 1953  •  23 oktober 2021

Gestorven als  

Sus Jop

 Dankbaar kijken we terug op een indrukwekkend afscheid, 
 op z’n Suskes met een lach en een traan. Overweldigend 
 hoeveel mensen hun betrokkenheid hebben getoond. 
 We zijn geraakt door zoveel warme steun. Het is stil zonder 
 Frans, maar alle troost geeft ons kracht om verder te gaan. 
 Allemaal heel erg bedankt. 

 Riek Jansen – Hermans
    Heidi en Alex 
    Nicole en Mark
       Thijn, Sem 

 intensuitvaarten.nl/condoleren 
 Lokbossen 68A • 5541 TL Reusel
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