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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Sommige plannen die uit de 
ijskast komen, blijken zó goed dat het 
bijna jammer is dat ze een poosje be-
vroren moesten blijven. ‘Maestro’ van 
Kunst Adelt is zo’n plan. Zes bekende 
Hapertnaren nemen voor één keer de 
baton over van dirigent Erik Somers 
tijdens het concert van 27 november. 
Dat belooft wat! PC55 ging langs bij de 
eerste repetitie met het harmonieorkest 
en sprak drie van de zes maestro’s.

Dit is leuk
Stijn Leijten is één van de organisatoren 
en hij heeft zichtbaar zin in het concert. 

“We vonden het zelf twee jaar geleden al 
een goed idee maar toen konden we niet 
doorpakken vanwege het virus”, legt hij 
uit. “Nu de zalen open zijn en we weer iets 
mogen organiseren, was dit het eerste plan 
dat we ten uitvoer wilden gaan brengen. 
We hebben zes bekende mensen uit 
Hapert gevraagd en allemaal bleken ze 
enthousiast te zijn.” Dat geldt zeker voor Ans 
Verdonschot, zij ontving een paar weken 
geleden een telefoontje van Kunst Adelt. 
“We hebben nog niet zo lang geleden de 
winkel gesloten en dus dacht ik eigen-
lijk dat me een baantje aangeboden werd 
maar dit is zeker zo leuk”, lacht Ans. “Ik 
moest er wel even over nadenken maar 
ik heb besloten om alleen nog maar leuke 

dingen te doen en dit is leuk.” Al dacht ze 
daar tijdens het oefenen even anders over. 
“Ik kreeg meteen last van mijn schouder, 
helemaal op slot zat die. Bleek dat ik in een 
verkeerde houding stond te zwaaien met 
mijn stokje. Nu gaat het beter. Met zwaaien 
dan hè, of ik de muziek onder de knie ga 
krijgen, zal op 27 november blijken.”

’t Wordt een feestje
Alle maestro’s hebben één muziekstuk 
mogen kiezen uit het ruime repertoire van 
de muziekvereniging. Herwin Jansen wist 
in welk genre hij moest zoeken. 
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• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing
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Ook tijdens 
de werken aan de 
Europalaan blijven 
wij steeds voor u

bereikbaar!

>  Informatie voor de 
inwoners van de        
gemeente Bladel      
in dit weekblad
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Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek
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    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
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De dirigent 
bepaalt 
de sfeer
Maestro door 
Kunst Adelt met zes 
gastdirigenten 
op 27 november in 
Den Tref in Hapert
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Kempische Egerland 
Freunde geeft
jubileumconcert 

17
Sem de Jong prins 
CV de Peperbussen

32 35

Stijn weet, als ervaren muzikant, hoe belangrijk een dirigent is. “Ik weet niet anders dan dat Erik bij ons voor het orkest staat. We 
zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Tijdens repetities oefen je de muziek maar tijdens een concert kan het tempo soms nét even iets 
anders zijn. Het is dus wel degelijk van belang dat je goed naar de dirigent kijkt en opvolgt wat hij aangeeft. De dirigent bepaalt de 
sfeer door de manier waarop hij het orkest leidt.” Op de voorgrond v.l.n.r. Ans Verdonschot, pastoor Harm Schilder en Kiet Engels.

Wielercafé met 
prominenten bij 40-jarige 
TWC Hapert
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Alle Dagen Open 
Tot Kerst!

Groot Assortiment In 
Hobbymaterialen, droog-

& zijdebloemen

Icicle (klassiek warm)
Met ‘twinkle’ effect

175 LED’s – 7,5 meter

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
12-11 tm 18-11-21

Zo. 14 nov. open van 12:00 tot 17:00 uur

12,⁹⁹
15,99

actie

Skimmia ‘Rubella’ 
Volle plant | Winterhard

14,⁹⁹
17,99

actie

Helleborus ‘Niger’
Potmaat: 14cm | Winterhard

excl. Sierpot
9,99 p/stuk

2 voor

1155 ,,⁰⁰⁰⁰

REUSEL - Zaterdag 20 
november is het dan zover: 
de ‘50-jarigen’ schoolreünie 
(geboren in ‘70/’71) van de 
Plonderijen-, de Maria- en de 
St. Jozefschool in Reusel. De 
reünie is in De Valk in Reusel, 
waar de deuren om 19.00 uur 
open gaan, en om 24.00 uur 
sluiten. De eigen bijdrage is 
€ 22,50.

Let op:
Heb je je al aangemeld? Super! Nog geen Tikkie gehad? Dan graag zo snel mogelijk 
reageren zodat je deelname defi nitief is! Heb je je nog niet aangemeld? Je weet niet 
wat je mist, dus gewoon alsnog doen..! 

Heel graag tot ziens, namens de organisatie die te bereiken is op telefoonnummer 
06-17715366 of 06-11443486.

Reünie

Markt 4, Hapert

agenda’s,
planners &
kalender
2022

Nu verkrijgbaar

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:

KEMPEN - Het publiek komt Podium10 
binnen en wordt geconfronteerd met 
plastic afval. Op de plek van het concert 
is een vuilnisbelt te zien; een apoca-
lyptische wereld zo lijkt het. Het is een 
fantasiewereld bezaaid met plastic, een 
surrealistisch landschap. 

In dit landschap bespelen twee percussio-
nisten een scala aan instrumenten gemaakt 
uit plastic afval. De muziek is enigszins 
vervreemdend maar zeer ritmisch en hyp-
notiserend. Door het gebruik van video-
projecties ontstaat er een 3D totaalbeeld. 
Spelers: Rogier De Nijs en Sjaak van Dam.

Lezing door Prof. dr. Ad Ragas
De lezing heeft de titel ‘Plastic Fantastic?’. 
Tijdens zijn presentatie geeft Prof. Ad Ra-
gas een indruk van de omvang van het 
plastic probleem, de onderliggende oorza-
ken, de gevolgen en mogelijke oplossings-
richtingen. Prof. dr. Ad Ragas is universitair 
hoofddocent Milieukunde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Kunstwerk
Tijdens deze eindshow wordt er een col-
lectief kunstwerk getoond. Dit kunstwerk 
wordt samengesteld aan de hand van 
fi lmpjes die tijdens de projectperiode zijn 
gemaakt door iedereen die mee wil doen; 
bezoekers in de Bibliotheken, vanuit huis, 

school, muziekschool, BSO, sportclubs 
etc. Deelnemers kunnen een fi lmpje te ma-
ken waarin geluid wordt gemaakt met een 
plastic afvalobject. Dit kan van alles zijn; 
fl esjes, bekertjes, zakken, je bedenkt het 
maar! Wil je graag meedoen? Kijk dan op 
www.beatplasticwaste.com en kies voor 
uploaden fi lmpje. Op deze website vindt je 
ook allerlei kijk-, luister- en leestips terug 
over plastic afval.

Rogier De Nijs
BEAT Plastic Waste in de Bibliotheek is 
een project van Rogier De Nijs in samen-
werking met diverse bibliotheken. Met dit 
project verzet deze drummer zich op artis-
tieke wijze tegen de vervuiling door plastic 
afval. Tijdens BEAT Plastic Waste zijn er 
workshops, lezingen, videopresentaties en 
optredens. Voor meer informatie zie ook: 
www.beatplasticwaste.com.

Aanmelden
De eindshow van BEAT Plastic Waste vindt 
plaats op woensdagavond 1 december in 
Podium10 in Bladel en is voor jeugd vanaf 
12 jaar en volwassenen. Toegang is gra-
tis. Vanaf 19.45 uur is de zaal open en om 
20.00 uur start de show. Voor meer infor-
matie en aanmelden kijk in de agenda van 
www.bibliotheekdekempen.nl. 

Podium10 is genoodzaakt het landelijk 
coronabeleid te volgen. Dat betekent dat 
voor iedereen vanaf 13 jaar een coronatoe-
gangsbewijs in de vorm van een QR-code 
in combinatie met een legitimatiebewijs 
wordt verwacht. Je dient hier de Coron-
aCheck-app voor te gebruiken, maar een 
geprinte QR-code is ook toegestaan.

Bibliotheek De Kempen 
organiseert BEAT Plastic Waste
Gratis muzikale eindvoorstelling en lezing door 
wetenschapper in Podium10
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“Ik ben zelf niet zo heel erg van de klassie-
ke muziek en ik hou wel van een feestje. Ik 
was er snel uit, kan ik je zeggen. We gaan 
er een feestje van maken.” Alleen de noten 
en muziektekens blijken een probleem. “Ik 
kan geen noten lezen. Ik weet ook echt niet 
wanneer ik een bladzijde om moet slaan. 
Mijn muziekstuk heeft veertien pagina’s 
maar ik denk dat ik op pagina één blijf han-
gen. Ach, ik ben al blij als alle muzikanten 
tegelijk beginnen en tegelijk eindigen. Hoe 
ik dat ga doen? Nog geen idee maar het 
komt goed.”

Dirigent bepaalt de sfeer
Stijn weet, als ervaren muzikant, hoe be-
langrijk een dirigent is. “Ik weet niet anders 
dan dat Erik bij ons voor het orkest staat. 
We zijn helemaal op elkaar ingespeeld. 
Tijdens repetities oefen je de muziek maar 
tijdens een concert kan het tempo soms 
nét even iets anders zijn. Het is dus wel 
degelijk van belang dat je goed naar de 
dirigent kijkt en opvolgt wat hij aangeeft. 
De dirigent bepaalt de sfeer door de ma-
nier waarop hij het orkest leidt. Ik ben heel 
benieuwd hoe dat zal gaan met de zes 
gast-maestro’s. We hebben afgesproken 
dat we de aanwijzingen precies gaan 
opvolgen dus zal het af en toe mis gaan. 
Dat is juist het leuke van dit concert. We 
hebben er als organisatie erg veel zin in.”

Muziek wordt een verhaal
Er wordt thuis druk geoefend door de mae-
stro’s, al heeft Kiet Engels er niet altijd veel 
tijd voor. “Ik werk fulltime dus erg veel tijd 
heb ik niet. Ik kan een heel klein beetje 
noten lezen maar ik heb een andere ma-
nier gevonden om het muziekstuk te leren 
kennen: ik heb van de muziek een verhaal 
gemaakt in mijn hoofd. Dat verhaal volg 
ik tijdens het dirigeren. Ik ga het verhaal 
overigens niet vertellen tijdens het optre-

den, het is míjn verhaal, misschien dat een 
ander het niet eens begrijpt.” 

Nooit eerder gedaan
Alle maestro’s moeten twee stukken instu-
deren want wie de eerste ronde overleeft, 
moet een tweede ronde in. Dat geldt voor 
drie dirigenten, drie vallen na de eerste ron-
de al af. Ans: “Eerlijk zeggen? In het begin 
hoopte dat ik er de eerste ronde uit zou 
liggen, dan hoefde ik niet zoveel moeite 
te doen op het tweede stuk. Maar nu we 
een keer gerepeteerd hebben, is het te leuk 
om na één ronde af te vallen.” Kiet is ook 
bezorgd om het tweede stuk. “Mijn eerste 
is klassiek en daarin kan ik heel veel 
gevoel kwijt, dat heb ik met het tweede 
– verplichte – stuk veel minder maar goed, 

ik ga natuurlijk wel mijn best doen. Ik koos 
wel bewust voor een klassiek stuk. Ik dacht 
‘als ik daar dan toch moet staan, dan maar 
met een mooi muziekstuk.’ Het is iets wat 
ik nog nooit eerder gedaan heb en alleen 
daarom al is het leuk.”

Eerlijke jury
De deelnemers worden beoordeeld door 
een vakkundige jury. Pianist Bernd van den 
Bos, dirigent Joost Smeets en de eigen Erik 
Somers zullen hun feedback geven. Stijn: 
“Het publiek en het orkest beslissen wie 
er uiteindelijk doorgaat naar de volgende 
ronde. We richten overigens ook een came-
ra op de dirigenten want voor het publiek 
zal het ook leuk zijn om de paniek of juist 
de tevredenheid te kunnen zien. Voor de 
dirigenten vergroot het de stress enigszins 
maar dat mag de pret niet drukken. Over 
hun stresslevel worden ze in de greenroom 
ondervraagd door Anneli Verhees; de pre-
sentatie op het podium is in handen van 
Peter Bons. Naast de drie dirigenten die 
nu aan het woord zijn geweest zullen ook 
Hilde Scholtens, Wim van der Linden en 
Harm Schilder de baton ter hand nemen.”

Zwaaien in de auto
De dirigenten oefenen tot 27 november 
stevig en geconcentreerd door. Wie in de 
fi le of bij het stoplicht staat en iemand druk 
zwaaiend in een auto ziet zitten, kan erop 
rekenen dat hij achter Herwin Jansen staat. 
“Tot nu toe heb ik alleen nog in de auto ge-
oefend en dat bevalt eigenlijk wel”, lacht hij 
terwijl hij zwaaiend naar de zaal loopt om 
te oefenen met het orkest. “Tot de 27e, hè!”

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).
Locatie: Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert. 
Entree: gratis. Kaarten reserveren via 
www.maestro.kunst-adelt.nl of e-mail naar 
info@kunst-adelt.nl. 

Meenemen: Coronacheck-app en ID-bewijs!

vervolg van pagina 1

MUZIKAAL

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZATERDAG
20 NOVEMBER

HOLLANDS GROF
Meergranen volkorenbrood met rogge

melange met zachte voorgeweekte korrel.
Met 25% meer vezels. Bevat o.a. volkoren,

tarwe, rogge, gerst, geel lijnzaad,
havervlokken en diverse moutdesems.

Van € 3,30   

Nu voor € 2,80
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

========================
Van Hees Timmerbedrijf
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

ALLERHANDE

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

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 nieuwe 
leden. Mocht je hiervoor interesse heb-
ben en zou je graag mee willen doen? 
Bel dan Piet Wouters 06-30347909.

BERGEIJK - Na ruim 4,5 jaar is de lingerie-
zaak gelegen aan Hof 9 uit haar jasje ge-
groeid en verhuisd naar Elsenhof 8, op 
het plein nabij de Jumbo en Primera in 
Bergeijk.

Deze nieuwe ruime knusse eigentijdse win-
kel heeft een groot aanbod in lingerie (o.a. 
Marie-Jo, PrimaDonna, Mey, Felina, Anita, 
Lingadore), nachtmode voor hem en haar, 
sokken en panty’s, badkleding en onder-
mode voor hem. 

De collectie wordt uitgebreid met onder 
andere Freya, Aubade en Cosabella voor 
de dames/jeugd, een heuse herenhoek 
met een brede collectie ondermode en 
nachtmode en natuurlijk de niet meer weg 
te denken mode voor het thuiswerken en/
of heerlijk op de bank mode.

Naast deze uitbreidingen van de collecties 
zijn we ook een samenwerkingsverband 
met ProudBreast aangegaan. Hiervan heb-
ben we de collectie in alle maten, diverse 
uitvoeringen op voorraad. ProudBreast is 
een beweging van vrouwen zonder bor-
sten en leveren de nieuwste alternatieven 
borstprotheses. Voor meer informatie kunt 
u altijd binnen lopen of bellen naar 0497-
338601 of 06-29581893.

De heropening van Lingerie at Corina op 
Elsenhof 8 is op dinsdag 16 november. 
Gedurende de periode van 16 tot en met 
27 november 2021 krijgt iedere klant een 
cadeau van ons bij aankoop van € 25,- of 
meer en maakt u zelfs kans op het win-
nen van een lingerieset (PrimaDonna, Mey, 
Lingadore), boxershort of pyjama. 

Kom gezellig shoppen in onze nieuwe 
knusse winkel. Veel liefs, Corina en team 
Lingerie at Corina!

www.lingerie-at-corina.nl

Lingerie at Corina is verhuisd!
Heropening op dinsdag 16 november

HOOGE MIERDE 
- Yes, we mogen 
weer en we zijn het 
niet verleerd! Vol en-
thousiasme zijn we 
na de zomer weer 
begonnen met mu-
ziek maken. Na een 
lange tijd weinig te 

hebben gerepeteerd kunnen we eindelijk 
weer naar een aantal concerten toewer-
ken. Ons eerste optreden voor publiek 
staat gepland op zondag 28 november. 

De harmonie van muziekvereniging Sirena 
verwelkomt hun collega-orkest van Konink-
lijke harmonie Concordia 1839 uit Hilvaren-
beek voor een muzikale middag in De Scha-
kel, De Stad 5 in Hooge Mierde. Om 14.00 
uur start harmonie Sirena met een gevari-
eerd programma onder leiding van dirigent 
Harold Lenssen. We spelen o.a. het beken-
de ‘Eloise’ van zanger Barry Ryan en ‘Chro-
nicles of Narnia’. Vervolgens is het de beurt 
aan harmonie Concordia onder leiding van 
dirigent Arno Schipdam. Ook zij  bieden een 
mooi programma met o.a. de mars ‘Froon-
acker’s Pride’ en ‘Aladdin’.

We hopen u als muziekliefhebber op deze 
middag te mogen begroeten. Entree is gra-
tis en alleen op vertoon van de QR-code 
in de CoronaCheck app of een coronatoe-
gangsbewijs op papier. Eventueel verder 
geldende maatregelen van het RIVM zijn 
tevens van toepassing.

Sirena meets 
Concordia
Zondag 28 november

BLADEL - Altijd al willen weten wat de 
geschiedenis van chocolade is en hoe 
hiervan de lekkerste bonbons met een 
‘Vleugje Ekztreem’ worden gemaakt, 
kom dan naar de lezing van Marjo en 
Najah. Zij geven een kijkje in de wereld 
van het bruine goud. Cacao, chocola-
de, Theobroma (Food of the Gods) in de 
pure zin van het woord. 

Marjo Stals is oprichter en chocolatier van 
De Chocolage. Zij heeft 35 jaar in Bahrein 
gewoond en gewerkt. Vanaf 2005 produ-
ceerde zij chocolade voor diverse Sheikhs 
in het Midden-Oosten. Dit gaf haar een 
perfecte kans om haar eigen bonbons met 
een ‘Moors tintje’ te ontwikkelen. Haar 
bonbons zijn geboren uit pure passie voor 
chocolade en worden handgemaakt met 
de heerlijke intense smaken vanuit de 
sprookjes van duizend-en-een-nacht. 

De lezing wordt gehouden op maandag 
22 november, om 20.00 uur, in Bibliotheek 
Bladel, Markt 4. Bijwonen van de lezing is 
gratis en aanmelden kan via de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing door 
Marjo Stals en 
Najah Rashid in 
Bibliotheek Bladel
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GELDIG VAN 12 NOVEMBER
*m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

T/M 12 DECEMBER

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

 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.

Door Ortencio Remi Muanza

BLADEL - Op za-
terdag 20 novem-
ber komt Podium10 
met een nieuw 
event. Wij verwel-
komen op deze 
avond de bands 
Route 66 en Major 
Return. 

Route 66 is al meer dan 25 jaar lang ver-
antwoordelijk voor het brengen van de 
classic-rock en de nederbeat van de 60’s 
& 70’s. Hits van onder andere The Beatles 
en Sandy Coast worden hier allemaal live 

gebracht door Route 66. Waar de mannen 
van Major Return voor het eerst samen 
kwamen in 2017, is er in al die jaren een 
goede mix ontstaan van jonge en door wol 
geverfde muzikanten. De mannen van Ma-
jor Return zullen de avond vullen met mu-
ziek van John Mayer en zijn voorbeelden. 
Met name door Mayers liveshow ‘Where 
The Light Is’ voelden de mannen van Major 
Return de behoefte om dit zelf ook te gaan 
spelen! 

Om een ticket à € 5,- voor dit event te 
bemachtigen kun je terecht op

www.podium10.nl/tickets

Optreden van Route 66 & 
Major Return in Podium10

Route 66

WESTELBEERS - Op donderdag 18 no-
vember, om 20.15 uur, treedt Alexandra 
Beaujard en Nadara op in de Cultuur-
boerderij, Voldijnseweg 8 in Westel-
beers.

Alexandra Beaujard en Nadara (uit Trans-
sylvanië) trekken alle registers open: van 
gypsy swing tot melancholische overpein-
zingen over het zigeunerleven. Zij zingt in 
het Hongaars, Roemeens en Romanesj. De 
zwoele, hese stem en het snel ‘op stoom 
komende’ orkest maakt dat de toehoorder 

zich al snel waant op een zigeunerbruiloft.
Nadara speelt namelijk veel Oriëntaalse 
Mahala-muziek, zoals Tchikie Tchikie, be-
kend vanuit de kroegen en bruiloften van 
Boekarest. In Nederland wordt deze mu-
ziek herkend door het cinemapubliek als 
de soundtracks van de docufi lms ‘Gadjo 
Dilo’, ‘Transsylvania’ en ‘Liberté’ (regiseur 
Toni Gatlif, Fr.). 

Een unieke kans om deze belangrijkste 
vertegenwoordiger van de Roma-muziek 
live te zien. Wees welkom!

Alexandra Beaujard en Nadara treden 
op in de Cultuurboerderij

EERSEL – Eind deze maand speelt CUE 
Theater, een nieuwe musicalvereniging 
in Eersel, haar eerste musicalvoorstel-
ling: ‘Stilte’. Een indringende voorstel-
ling die vele moderne, maatschappelijke 
thema’s raakt.

In het midden van de coronapandemie en 
bijbehorende lockdown lagen alle initia-
tieven rondom theater stil. Voor de vele 
theaterliefhebbers in de Kempen was er 
maar weinig te doen, maar even stilzitten 
was geen optie. Al snel ontstond bij een 
groepje enthousiastelingen het idee om niet 
een jaar stil te zitten en niets te gaan doen, 
maar met beide handen aan te grijpen wat 
er wél mogelijk was. Zij gingen de afgelopen 
maanden zelf aan de slag met een script, 
het benaderen van spelers en zoeken naar 
repetitielocaties. Het resultaat van hun har-
de werk is eind deze maand te bewonderen 
in De Muzenval, Dijk 7 in Eersel.

“Sommige mensen verlangen ernaar. An-
deren zouden willen dat ze de stilte konden 
doorbreken.” Dat is de hoofdboodschap 

van de musical ‘Stilte’. De voorstelling 
vertelt het verhaal van een 17-jarige mid-
delbare scholier Otto Janssen die lijdt aan 
extreme sociale angsten. Zijn wanhopige 
verlangen naar acceptatie leidt hem door 
een serie van onvoorziene gebeurtenissen 
in een web van leugens waar hij niet meer 
uit lijkt te komen. Hoe kun je eenzaamheid 
overwinnen en de kans grijpen om gehoord 
te worden in een wereld die wordt gedo-
mineerd door social media? Een belang-
rijk thema dat in tijden van Covid voor ons 
allen herkenbaarder is dan ooit. Maar ook 
thema’s als zelfdoding, rouw, mentale ge-
zondheid en homoseksualiteit komen in de 
voorstelling aan bod. 

Door de hedendaagse setting levert de 
voorstelling vele herkenbare situaties op 
en is daardoor een eyeopener voor zowel 
jongeren als hun ouders. ‘Stilte’ de musi-
cal is op 26 en 27 november te zien in De 
Muzenval in Eersel. Kaarten zijn voor € 11,- 
te verkrijgen via 

www.muzenval.nl

Musicalvoorstelling ‘Stilte’ in De Muzenval
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Ik heb altijd ver van huis gevreeën. Ik heb 
laatst eens zitten rekenen en kwam tot 
meer dan 200 kilometer. Gerekend vanaf 
Hapert dan. In werkelijkheid heb ik mijn 
uitvalsbasis diverse keren verlegd.

Of dat veel is? Ik ken er die niet verder 
zijn gekomen dan 100 meter. Die als 
het ware een amoureuze spurt hebben 
getrokken en nu het moment afwachten 
waarop ze hun gouden medaille krijgen 
uitgereikt. Ik ken er ook die nog steeds 
onderweg zijn. Of die net weer van huis 
zijn gegaan.

Tante Alda zou zeggen dat ik veul goei 
voorbij ben gefi etst. Dat zei ze vroeger 
op verjaardagen al tegen ome Toon, haar 
zwager, die was gaan vrijen in Eersel. Al 
mijn andere tantes vielen haar dan bij, 
alsof ome Toon, de Benjamin thuis, een 
beginnersfout had gemaakt bij het vinden 
van een partner. De partner dié hij vond, 
zat bij die gelegenheden overigens 
gewoon naast hem. Hij placht dan te 
antwoorden dat ne mens helemaal nie zo 
veul goei tegenkwam als ie van Hapert 
naar Eersel fi etste. Alleen maar bossen 
en weilanden. Waarop mijn tantes in koor 
uitriepen dat hij helemaal het dorp niet 
uit had moeten fi etsen. Er waren zat goei 

in Haopert. Het jong snapte het nog 
steeds niet, het ging hier om het principe.

Het principe. Lag het principe eenmaal 
op tafel, dan nam tante Gerry het woord. 
Tante Gerry was de gewraakte partner 
van ome Toon en bepaald niet op haar 
mondje gevallen. Zonder enige schroom 
verklaarde ze dat hij een hul goei had 
gevonden in Eersel, al was hij er nog 
zoveel voorbij gefi etst. Ome Toon had 
altijd goed in de markt gelegen in Hapert 
en had toch maar de moeite genomen 
om haar in Eersel te gaan halen. Waar ze  
overigens algemeen werd beschouwd 
als de hoofdprijs, ook al waren ze thuis 
straatarm geweest.

Einde discussie.

Ze zegt het overigens niet, tante Alda. 
Dat ik veul goei voorbij gefi etst ben. 
Tante Alda is helemaal van deze tijd. Ze 
snapt heel goed dat Cupido’s actieradius 
is verveelvoudigd sinds de verjaardagen 
van vroeger. Bovendien is ome Jan, háár 
partner, nog veul meer goei voorbijgefi etst 
dan zijn jongere broer, ome Toon. Maar 
dat telde dan weer niet. Terugkijkend 
vermoed ik dat het verschil tussen ome 
Toon en ome Jan hierin zat, dat ome 
Jan voor zijn zussen en schoonzussen 
gold als een eerbare, en ome Toon als 
een rokkenjagende fi etser. Ome Toon lag 
niet alleen goed in de markt vroeger in 
Hapert, hij had daar waarschijnlijk ook 
een fl ink marktáándeel en kapitaal 
genoeg om uit te breiden.

Huig

Veul goei

column

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

BERGEIJK-EERSEL - Frans Kapteijns, 
vrijwillig boswachter en ex-IVN-lid van 
Bergeijk-Eersel, komt op donderdag 18 
november iets vertellen over invasieve 
soorten. Hoe schadelijk en bedreigend 
zijn deze soorten, die we ook wel exo-
ten* noemen en die hun oorsprong er-
gens anders hebben? 

Ze hebben zich hier gevestigd en hebben 
geen natuurlijke vijanden, daardoor groeien 
ze enorm uit en bedreigen hier de inheem-
se soorten. Dit is natuurlijk funest voor de 
hier toch al teruglopende biodiversiteit. Na-
tuurlijk veroorzaken deze invasieve plant- 
en diersoorten niet alleen in ons land veel 
overlast, maar ook op tal van plaatsen in de 
wereld met daar elk een eigen probleem. 
Ziektes, schade aan gebouwen, dijken 
of watergangen, maar ook economische 
schade zijn dan het resultaat. 

Helaas is menselijk handelen de oorzaak 
van deze ellende. We nemen bewust en on-

bewust overal van alles mee en zo komen 
deze soorten in ons land. Daarnaast verko-
pen dierenwinkels en grote en kleine tuinbe-
drijven ook allerlei invasieve soorten, omdat 
ze zo mooi of kleurrijk zijn. Helaas ontsnap-
pen ze soms uit onze tuinen en veroveren zo 
ons land, denk maar eens aan de Japanse 
duizendknoop of de Aziatische berenklauw.

Datum: donderdag 18 november. Tijdstip: 
20.00 uur. Locatie: De Wingerd in de Na-
tuurtuin ’t Loo, Terlostraat 4 in Bergeijk. En-
tree: € 5,00 (IVN-leden gratis). Graag voor 
woensdag 17 november een mailtje dat u 
komt vanwege de aangescherpte corona-
maatregelen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Hans van Nunen 
(06-27443884).

* Exoten zijn dieren, planten, schimmels of 
micro-organismen die door menselijk han-
delen terechtkomen in een gebied waar ze 
van oorsprong niet voorkomen en zich er 
ook handhaven.

Lezing: hoe schadelijk zijn invasieve soorten?

Japanse duizendknoop (foto: Ed Stikvoort)

Hei en 
Vennentocht

Zondag 21 november

NETERSEL - TC Netersel organi-
seert op zondag 21 november voor 
de 19e keer de Hei en Vennentocht. 
Deze mooie tocht heeft al meerdere 
jaren het keurmerk ‘extra goed 
geregeld’. Voor dit keurmerk telt, 
naast de kwaliteitseisen van de 
NTFU, ook de waardering van deel-
nemers mee. 

Dit jaar is weer een gedeelte van het 
Dak van Netersel opgenomen in de 
route van 55 km. Wij bieden de mo-
gelijkheid om vooraf in te schrijven 
op de website van fi etssport.nl. Met 
de barcode in je mail kan je snel van 
start via de fastlane en bevorder je een 
snelle doorstroming op de startlocatie. 
Daginschrijving is ook mogelijk. Deel-
nemers voor de afstanden van 30 en 
45 km kunnen starten tussen 08.00 en 
10.15 uur. Voor de afstand van 55 km is 
de start tot 09.30 uur. De route is volle-
dig uitgepijld en bij gevaarlijke punten 
staan aanwijzingen. Halverwege vindt 
u de pauzeplaats waar u kunt genieten 
van koeken, fruit en sportdrank. Op de 
pauzeplaats zijn wc’s aanwezig. Na af-
loop is er de mogelijkheid om uw fi ets 
te reinigen en kunt uzelf genieten van 
een heerlijke douche. 

Inschrijving en de afterbike zijn bij 
Café zaal D’n Driesprong, Carolus 
Simplexplein 15 in Netersel. Hier is 
ook een bewaakte fi etsenstalling. We 
gaan voor de veiligheid van deelne-
mers en vrijwilligers en hanteren de 
richtlijnen van de gemeente, RIVM 
en NTFU. Voor het bezoek aan het 
horecagedeelte (feestzaal achter) is 
een Coronacheck nodig. 

Voor vragen kan men een mail sturen 
aan MTB@tcnetersel.nl en voor het 
laatste nieuws zie onze website 

www.tcnetersel.nl

Zo begon de brief van Gijs van Rooij aan 
burgemeester Annemieke van de Ven. 
Gijs is 8 jaar oud en houdt van crossen 
op zijn fi ets. Alleen staat er bij de apo-
theek in Reusel een boom in de weg! 

Daarom nodigde de burgemeester Gijs en 
zijn moeder uit voor een gesprek over de 
boom. Gijs kreeg meteen een kijkje achter 
de schermen in onze gemeente. Een leuke 
en leerzame afspraak!

Lieve burgemeester, 
ik wil u graag iets 
vragen...
8-jarige Gijs op bezoek bij 
burgemeester Annemieke van de Ven
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Pijnloze behandeling tegen onbehandelbaar geachte aandoeningen 
zoals artrose, osteoporose nu in Nederland

BLADEL – Van artrose (gewrichtsslijtage) 
en osteoporose (botontkalking) wordt 
doorgaans gedacht dat er niets aan te 
doen is. De enige manier om iets aan ar-
trose en osteoporose te doen, is eigen-
lijk klachtenbestrijding en pijnverlichting 
door fysiotherapie. Daar is nu verande-
ring in gekomen. “Met de pijnloze be-
handeling, genaamd MBST, gaan we uit 
van de natuurlijke herstellende proces-
sen van het lichaam en die stimuleren 
we met de MBST-Apparatuur die wij nu 
naar Nederland hebben gehaald”, stelt 
Geert Vissers, directeur-eigenaar van 
het bedrijf MBST BV in Bladel.

In ons vergrijzende land zal het aantal 
mensen met artrose in één of meerdere 
gewrichten in het lichaam drastisch gaan 
toenemen. Van 1,47 miljoen mensen nu, 
naar 2,75 miljoen mensen in 2040. Een 
stijging van 87% aan mensen met een 
vorm van artrose in minder dan 20 jaar is 
enorm, wat artrose dan volksziekte num-
mer één zal maken. En tegen artrose is 
bijna niets te doen. Enkel fysiotherapie om 
het gewricht enigszins soepel te houden 
en uiteindelijk, meestal in de 4e fase van 
artrose, een prothese-operatie. Vanwege 
eigen artrose-ongemakken kwam onder-
nemer Geert Vissers in aanraking met het 
Duitse MedTec, het moederbedrijf achter 
de MBST-Therapie en Technologie en be-
sloot de MBST-Apparatuur naar Nederland 
te halen. 

Pijnvrij leven

“Ik heb veel baat gehad bij de MBST-
Behandeling. De artrose in mijn voet is aan-
zienlijk verminderd en onder controle. Hier-
door heb ik geen pijn meer en kan ik weer 
de normale dingen van het leven doen. En 
wéér werken natuurlijk”, aldus Geert Vis-
sers. “Vanwege het feit dat artrose als pro-
gressieve aandoening steeds erger wordt 
en de pijn en het ongemak dus toeneemt, 
bedacht ik me dat méér mensen gebaat 
zouden zijn bij deze behandeling. Daarom 
zijn we in gesprek gegaan met het Duitse 
bedrijf achter MBST en er in geslaagd 
om de licentierechten voor Nederland te 
verkrijgen.” 

Informering van patiënten 
en fysiotherapeuten

Inmiddels is MBST BV, het onlangs op-
gerichte Nederlandse bedrijf achter de 
MBST-Behandeling, druk doende met de 
verdere uitrol van MBST in Nederland. Het 
bedrijf richt zich op de informering van 
fysiotherapeuten en orthopedische prak-
tijken, die met de MBST-Behandeling een 
goede uitbreiding kunnen verkrijgen van 
hun totale palet aan behandelingen. 

Verder organiseert MBST BV diverse 
Informatie-avonden voor geïnteresseerde 
mensen, waar onder meer mensen met 
artrose-klachten zich kunnen laten infor-
meren over de werking en de achtergron-
den van de MBST-Behandeling. Ook wordt 
ingezet op patiëntenverenigingen voor de 
broodnodige informering over deze nieuwe 
behandeling. Het biedt mensen namelijk 
de mogelijkheid een behandeling te 
ondergaan om weer pijnvrij door het leven 
te gaan. Dan is het goed dat de mensen 
afweten van deze behandelmogelijkheid. 

“Stel je voor dat je continue pijn hebt en 
voor een beetje pijnverlichting afhankelijk 
bent van een paar fysiotherapie-sessies 
per week, dan is het fi jn om nu in ieder 
geval de keuze te hebben om voor deze 
nieuwe behandeling te kunnen gaan”, zo 
stelt Vissers. 

Op dit moment staan er MBST-Apparaten 
in Bladel en bij een fysiotherapiepraktijk 
in Haarlem waar mensen de behande-
ling kunnen ondergaan. Geïnteresseerde 
patiënten, fysiotherapeuten en orthopeden 
kunnen via de website van het bedrijf meer 
informatie opvragen.

Iedereen gebaat 
bij effectieve zorg 

tegen minder kosten

De mensen, de behandelaars, de zorgin-
stellingen, de zorgverzekeraars en zelfs de 
politiek zijn allen gebaat bij nieuwe metho-
dieken en toepassingen die kunnen zor-
gen voor kwalitatief hoogwaardige zorg, 
waarbij tegelijkertijd een fl inke zorgkosten-
reductie gerealiseerd kan worden. “Een 
eff ectieve zorgbehandeling voor o.a. 
artrose tegen minder kosten. Wie wil dat 
nu niet? Daarover zijn we nu zelfs tot in 
Politiek Den Haag gesprekken aan het 
voeren”, geeft Geert Vissers aan.

In Duitsland ondergingen ruim 350.000 
mensen met succes een MBST-Behande-
ling en werken al meer dan 500 fysiothe-
rapeuten en orthopeden met deze behan-
deling als oplossing en verlichting voor 
artrose en osteoporose door het stimuleren 
van de natuurlijke herstellende processen 
van het lichaam. MBST is eveneens een 
goede behandeling tegen klachten aan 
de tussenwervelschijven en (sportgerela-

teerde) blessures zoals spierscheuringen. 
“Het is mooi om te ervaren dat we mensen 
in Nederland nu echt kunnen helpen met 
deze, in Duitsland al meer dan 20 jaar lang 
ingezette behandeling tegen progressieve 
aandoeningen zoals artrose en osteoporo-
se, waar tot voorheen eigenlijk niets tegen 
te doen was.”

www.mbst.nl

GEZONDHEID

MBST BV organiseert in Bladel diverse Informatie-avonden voor geïnteresseerde 
mensen, waar onder meer mensen met artrose-klachten zich kunnen laten informeren 
over de werking en de achtergronden van de MBST-Behandeling.

MBST BV  Fabrieksweg 6, 5531 PP Bladel

Bel ons via
0497-229054

Stuur ons een e-mail
info@mbst.nl

Kijk op
mbst.nl

Alles weten over 
dé pijnloze behandeling tegen:

MBST-Informatieavond
Meld u aan via onze website en vind daar nadere 
informatie over datums en aanvangstijden

ARTROSE
OSTEOPOROSE
WERVELKLACHTEN
SPORTBLESSURES
SPIERSCHEURINGEN



812 november 2021JONG & OUD

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Paprika pastasaus
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 rode ui
o 2 teentjes knoflook
o 2 rode paprika's
o 1 rood pepertje
o 2 trostomaten 
o 2 takjes tijm, gerist
o 100 ml tomato frito
o 5 zongedroogde tomaten
o 1 el honing
o 100 ml kookroom
Balletjes:
o 500 gr halfom gehakt
o 4 el kruidenpaneermeel
o peper en zout
o 1 tl komijn

Snijd de paprika´s en de ui half door
en maak ze schoon. Snijd de rode
peper (zonder zaadjes) half door en
schil de knoflook. Leg alles,
paprika’s met de schil naar boven, in
een grote ovenschaal. Besprenkel
met olijfolie en tijm. Plaats de schaal
+/-30 minuten in een voorverwarmde
oven van 180°C. Verwijder de
schillen van de paprika´s en doe alles
uit de oven in een blender. Voeg de
tomato frito, zongedroogde tomaten
en honing toe en mix tot een gladde

saus. Voeg de kookroom toe en wat
water om de saus wat te verdunnen.

Maak nu de balletjes. Voeg het
paneermeel en rest van de
ingrediënten toe aan het gehakt en
meng goed onder elkaar. Rol er
kleine balletjes van. Verhit een
scheutje olijfolie in een pan en bak er
de balletjes goudbruin in. Overgiet ze
vervolgens met de saus.
Serveer met tagliatelle of een andere
pasta.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 45 minuten

zongedroogde tomaten

Het is niet makkelijk om elke dag 
voldoende groenten te eten. 
Voor ouders met kinderen is het soms 
al helemaal een drama. Door de groenten
als saus te pureren wordt het wel 
makkelijker om genoeg binnen te krijgen 
en heb je niet het idee vooral groenten 
te eten. 

Een pasta leent zich hier dan ook 
uitstekend voor. Nog een 

salade erbij en je komt echt aan 
een goeie portie.

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

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

dan een berichtje via 
ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

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

www.verhagenelektroservice.nl

SENCOR STOFZUIGER

Extra lange snoer 
Stofzak 

Gewicht: 5 kg 
Geluidsniveau: 78 dB 
Met combizuigmond

NU VOOR 

€ 79,95

Extra lange snoer 

Geluidsniveau: 78 dB 
Met combizuigmond

NU VOOR 

€ 79,

Geluidsniveau: 78 dB 
Met combizuigmond

€

Paprika pastasaus
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 rode ui
o 2 teentjes knoflook
o 2 rode paprika's
o 1 rood pepertje
o 2 trostomaten 
o 2 takjes tijm, gerist
o 100 ml tomato frito
o 5 zongedroogde tomaten
o 1 el honing
o 100 ml kookroom
Balletjes:
o 500 gr halfom gehakt
o 4 el kruidenpaneermeel
o peper en zout
o 1 tl komijn

Snijd de paprika´s en de ui half door
en maak ze schoon. Snijd de rode
peper (zonder zaadjes) half door en
schil de knoflook. Leg alles,
paprika’s met de schil naar boven, in
een grote ovenschaal. Besprenkel
met olijfolie en tijm. Plaats de schaal
+/-30 minuten in een voorverwarmde
oven van 180°C. Verwijder de
schillen van de paprika´s en doe alles
uit de oven in een blender. Voeg de
tomato frito, zongedroogde tomaten
en honing toe en mix tot een gladde

saus. Voeg de kookroom toe en wat
water om de saus wat te verdunnen.

Maak nu de balletjes. Voeg het
paneermeel en rest van de
ingrediënten toe aan het gehakt en
meng goed onder elkaar. Rol er
kleine balletjes van. Verhit een
scheutje olijfolie in een pan en bak er
de balletjes goudbruin in. Overgiet ze
vervolgens met de saus.
Serveer met tagliatelle of een andere
pasta.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 45 minuten
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REUSEL - De Pieten van Sinterklaas 
steunen de strijd tegen energiestofwis-
selingsziekte en organiseren geheel 
vrijwillig een echte Pepernoten Drive-In. 
Ze zijn in Spanje hier al druk mee bezig 
geweest. Van Sinterklaas hebben de 
Pieten wat extra vrije tijd gekregen om 
hieraan te werken. 

Op zaterdag 20 en 27 november zijn de 
Pieten welkom om de Pepernoten Drive-In 
te houden op het parkeerterrein van kinder-
opvang Beestenboel in Reusel. We hebben 
Sinterklaas een offi  ciële brief gestuurd om 
te vragen of hij ook tijd wilde maken op 20 
en 27 november. We hopen van harte dat 

Sinterklaas nog tijd heeft! Hou de social 
media in de gaten van Energy4Finn. 

Wil jij ook komen naar de Pepernoten 
Drive-In, schrijf je dan in via onderstaande 
website. Deze actie wordt georganiseerd 
door de Pieten van Sinterklaas in samen-
werking met Energy4Finn. 

De Pieten zetten zich in voor kinderen met 
een energiestofwisselingsziekte. De totale 
opbrengst is voor onderzoek naar een 
medicijn tegen energiestofwisselingsziek-
ten.

www.Energy4Finn.nl

Pepernoten Drive-In
Organisatie: Pieten van 
Sinterklaas i.s.m. Energy4Finn

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?
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DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

OM DE HOEK

REUSEL-DE MIERDEN - Vrijwilligers van 
de Stichting Duofietsen Reusel-de Mier-
den zetten zich in de periode van april tot 
oktober in om met ‘gasten’, die zelf niet 
meer kunnen fietsen, erop uit te trekken. 
In de herfstmaanden wil men ook andere 
‘gasten’ ontmoeten tijdens twee wande-
lingen. Bewegen is goed voor elk mens! 

We hebben twee verschillende wande-
lingen uitgezet met een verrassende tus-
senstop, welke bemand wordt door de 
vrijwilligers van de stichting. Het begin- en 
eindpunt van de wandelingen is bij IJs-
boerderij Fabor en deze afstand is onge-
veer 10 km. Op vertoon van uw ticket krijgt 
u bij de tussenstop en na afloop bij Fabor 
lekkere versnaperingen. Starten kan op de 
zondagen 28 november en 12 december 
tussen 10.00 en 13.30 uur. Bij aanvang 

van de herfstwandeling krijgt u de routebe-
schrijving en een vragenlijst mee als u dit 
wilt. U kunt deze vragen onderweg oplos-
sen of na afloop. De ingevulde formulieren 
kan men na de wandeling inleveren bij de 
vrijwilligers van de stichting. De winnaar is 
degene die de meeste punten heeft ver-
zameld na twee wandelingen en krijgt een 
duofietstocht met terrasbezoek aange-
boden op een nader af te spreken datum 
(max. 5 personen).

Denk wel aan de geldende coronaregels.
Tickets kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar 
vanaf 15 november bij Moois Crea Kado, 
Markt 22 in Reusel; IJsboerderij Fabor, 
Hamelendijk 5 in Reusel en Ad van Limpt, 
Kendersekker 6 in Reusel of stuur je aan-
melding naar a.limpt43@upcmail.nl. Wij 
wensen u veel wandelplezier!

Herfstwandelingen Stichting 
Duofietsen Reusel-de Mierden
Zondag 28 november en 12 december

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

In de raadsvergadering van 2 november 
heeft de raad het bestemmingsplan voor 
het centrumplan in Reusel (gewijzigd) 
vastgesteld. Een belangrijk besluit in 
de uitwerking van een ‘Nieuw hart voor 
Reusel’! 

Wethouder Peter van de Noort: “Het Nieu-
we hart voor Reusel is een stap dichterbij! 
Nu de raad dit bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, kunnen we de eerste stappen 
naar uitvoering zetten.” Binnenkort wordt 
het plan opnieuw voor zes weken ter inza-
ge gelegd. Iedereen die eerder een ziens-
wijze heeft ingediend, ontvangt een schrif-
telijke reactie.  

Wat maakt het nieuwe bestemmings-
plan mogelijk?
Het plan maakt de herontwikkeling van het 
centrum mogelijk. Denk aan de bouw van 
een supermarkt met appartementen aan 
de zuidzijde van de Markt, de verbouw van 
de Sint Jozefschool en de bouw van ap-
partementen aan de Groeneweg. Ook het 
vergroten van het marktplein en kantoren 

of opvang op de begane grond van het ge-
meentehuis vallen onder het plan. 

Motie beeldkwaliteit
De raad heeft ook het beeldkwaliteitsplan 
vastgesteld. Dit plan geeft aanbevelingen 
en richtlijnen voor de vormgeving van be-
bouwing en inrichting van het centrum. 
Voor dit plan werd een motie aangenomen. 
Dat houdt in dat de raad met de supervisor 
en architect in gesprek gaat over de uitwer-
king van het ontwerp voor de nieuwbouw 
aan de Markt. 

Ontwerp openbare ruimte
Het voorlopige ontwerp voor de herinrich-
ting van de openbare ruimte in het centrum 
van Reusel is klaar. De volgende stap is 
een definitief ontwerp. Een ingenieursbu-
reau gaat (na aanbesteding) aan de slag 
met de technische uitwerking. 

Ook organiseren we bijeenkomsten voor 
inwoners en belanghebbenden. Hierover 
volgt meer informatie. 

Kijk voor meer informatie ook op 

www.reuseldemierden.nl/centrumplan

Een stap dichterbij een 
‘Nieuw hart voor Reusel’!
Raad stelt bestemmingsplan centrum Reusel vast

Vrijdaggym in Casteren
In ons gymgroepje op vrijdagochtend in Den Aord in Casteren is nog plaats voor 
ongeveer drie personen. Wie heeft zin om met ons mee te doen? 

Deze gymles wordt gegeven door Stefan de Wit een enthousiaste jonge man.  
Opgeven kan bij marja_hol@hotmail.com of toosenpetermaas@hotmail.com



1012 november 2021

Markt 5 • Hapert • 0497-745556 • www.kempengenot.nl

Online  Kempengenot.nl
Telefonisch 0497-745556

HEERLIJK AVONDJE BORRELEN!  

Borrelbox voor 4 tot 6 pers. € 14,95
per box 

9 verschillende specialiteiten

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

VERMAKELIJK

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

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

REUSEL - Ook dit jaar zal Sinterklaas 
weer een bezoek brengen aan Reusel 
en wederom zal dat zijn gelijk op de dag 
ná de nationale intocht. Op zondag 14 
november komt Sint met zijn Pieten om 
12.00 uur aan op basisschool De Tore-
laar. Stichting Jeugdbelangen Reusel 
mag wederom helpen met het inhalen 
van de Goedheiligman en zou het fi jn 
vinden als iedereen zich verzamelt op 
het schoolplein en niet op straat om ge-
vaarlijke situaties te voorkomen.

De route van de optocht is als volgt: basis-
school De Torenlaar, Lovensbroek (rondje 
rond de vijver van De Lovensbroek) Beu-
kenlaan, Vezelstraat, Vlassert (rondje rond 
het Vlassertplein), Bakkerstraat, De Vest, 
Kerkstraat, De Lend en Kerkplein. Om 13.00 
uur komt Sinterklaas aan bij Cultureel Cen-
trum De Kei. De burgemeester zal hem daar 
opwachten en samen zullen ze de winnaars 
van de kleurwedstrijd bekend maken.

Vanaf 13.30 uur starten de voorstellingen 
voor alle kinderen t/m basisschool groep 5 
in De Kei. Aanvangstijden zijn als volgt:
-  13.30-14.15 uur: buurtverenigingen Beu-

mo, De Vlassert, Rodeho (rode kaartjes).
-  14.30-15.15 uur: buurtverenigingen De 

Zeventak, D’Ekker, Den Bimt, Denehoek, 
Huukske, Plonderosa (gele kaartjes).

-  15.30-16.15 uur: buurtverenigingen De 
Vest, Hoaverekkers, ’t Overschotje, Lok-
bossen, De Velden (blauwe kaartjes).

-  16.30-17.15 uur: buurtverenigingen 
Mola, Zuiderburen, Driesprong, Lensheu-
vel (groene kaartjes)

Let wel: iedereen vanaf 18 jaar en ouder 
dient een geldige QR-code te kunnen to-
nen bij binnenkomst van De Kei. We willen 
jullie dan ook verzoeken ruim 15 minuten 

vóór aanvang aanwezig te zijn omdat het 
scannen van de codes wat tijd vergt! Een-
maal binnen zijn er geen mondkapjes no-
dig.

Zoals iedere jaar zijn de buurtverenigin-
gen in vier groepen verdeeld. Via de eigen 
buurtvereniging ontvang ieder kind tot en 
met basisschool groep 5 het gekleurde 
kaartje waarmee op zondag een voorstel-
ling kan worden bijgewoond. Indien je géén 
lid bent van een buurtvereniging, kun je 
toch een kaartje verkrijgen bij het bestuur 
van de betreff ende buurtvereniging beho-
rende bij jouw adres. Na afl oop ontvangt 
iedereen tegen inlevering van het gekleur-
de kaartje een snoepzak.

Mochten de weersomstandigheden der-
mate slecht zijn dat de intocht niet door-
gaat, zal Sinterklaas toch om 13.00 uur bij 
De Kei worden verwelkomd. Indien nodig 
zal dit worden gecommuniceerd via de Fa-
cebookpagina van Stichting Jeugdbelan-
gen Reusel, ook indien er op 12 november 
nieuwe maatregelen worden aangekondigd 
welke van invloed zijn op de intocht!

Namens Stichting Jeugdbelangen Reusel 
en Overkoepelend orgaan Reusel Buurtver-
enigingen alvast een fi jn Sinterklaasfeest 
toegewenst. Tevens willen Sinterklaas, zijn 
Pieten en Stichting Jeugdbelangen Reusel 
dank uitspreken voor een anonieme gift, 
welke volledig ten goede komt voor de in-
tocht in Reusel. Bij deze hartelijk dank!

Wil je ook dat Sinterklaas en/of zijn Pieten 
dit jaar bij jou op bezoek komen? Stichting 
Jeugdbelangen Reusel kan je daarbij hel-
pen. Kijk op voor meer informatie op

www.sinterklaasreusel.nl

Sinterklaasintocht in Reusel

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!

ZONDAG 21 NOVEMBER

HEI EN VENNENTOCHT
Vertrek: D’n Driesprong, Carolus Simplex-
plein 17, Netersel. Vertrektijd: 08.00-10.00 
uur. Afstanden: 30, 45 en 55 km. Bewaakte 
fi etsenstalling. Info: www.tcnetersel.nl

VRIJDAG 26 NOVEMBER
ZATERDAG 27 NOVEMBER

STILTE DE MUSICAL
Locatie: CC De Muzenval, Dijk 7, Eersel. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 11,00. CUE! 
Theater is een nieuwe musicalvereniging in 
Eersel voor amateursspelers in de Kempen.

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.

ZONDAG 28 NOVEMBER

KADOOTJESMARKT
Locatie: De Acht Zaligheden, Kapelweg 2, 
Eersel. Tijd: 11.00-17.00 uur. Entree: € 3,-; 
kinderen t/m 12 jaar gratis. Kransen, geu-
ren, make-up, chocolade en live muziek...
Dit is slechts een kleine greep!

theatertheater EventsEvents

zaterdag 4 december

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 15,00.

zaterdag 4 december

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00.  
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Verzoek aan 
verenigingen en organisaties

Weekblad PC55 wordt in het weekend verspreid. Sommige mensen lezen de 
krant direct, anderen op een later tijdstip in het weekend of wellicht in het 
begin van de week. 

Wij verzoeken verenigingen en stichtingen om berichtgeving over evene-
menten of activiteiten die in het weekend plaatsvinden uiterlijk twee weken 
van te voren aan ons door te geven. 

Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het tijdig in deze krant staat 
(een week vóór het evenement) en hebben alle lezers de gelegenheid zich 
voor te bereiden en het evenement te bezoeken. 

Bedankt voor de medewerking!

VERZORGING

Faces Skincare viert haar 10 jarig bestaan! 

REUSEL - Inmiddels is Faces Skincare 
een begrip in de Kempen. Het team 
heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
tot vakspecialisten met een grote kennis 
van de huid. De expertise en kwaliteit 
van dit team is groot en staan centraal 
tijdens de behandeling. Drie specialistes 
staan klaar voor de gasten. Het aanbod 
in behandelingen is groot en divers. 
Men kan bij Faces Skincare terecht voor 
huidproblemen als acné, rosacea of 
couperose. Ook voor pigmentvlekken of 
huidveroudering biedt de salon diverse 
behandelingen.

Ontharen

Het team van Faces Skincare heeft diverse 
specialistes die samenwerken met de zorg-
verzekering. Denk hierbij aan overbeharing. 
Faces Skincare is het enige instituut dat 
meerdere methodes biedt bij defi nitief 
ontharen. Zo behoort elektrisch ontharen 
en IPL ontharen tot de mogelijkheden. 
Marieke legt uit: “Met de IPL methode 
zorgen we met licht voor een haarreductie 

van 80 tot 90%. Deze methode is geschikt 
voor het gelaat en het lichaam. We kunnen 
grote oppervlaktes behandelen. Anders is 
dat bij elektrisch ontharen, hierbij behan-
delen we haartje voor haartje. Deze metho-
de is geschikt voor alle haarkleuren in het 
gelaat. Door beide methodes aan te bie-
den kunnen we een passende behandeling 
aanbieden voor onze klanten.”.

Acné behandeling

Bij Faces Skincare worden verschillende 
acnébehandelingen aangeboden. Acné 
komt lang niet altijd voor bij tieners, ook 
volwassenen kunnen te maken hebben 
met acné. Deze specialistische behande-
ling vereist een aanpak op maat, onder-
steund met de juiste thuisverzorging en 
voedingsadviezen. 

Huidanalyse

Op maat werken staat centraal binnen het 
concept van de specialistes. Zo worden 
geen standaard behandelingen geboden, 
maar keer op keer gekeken naar de 
behoeftes van de huid. Tijdens een intake-
gesprek en een huidanalyse wordt gekeken 
hoe het met de diepere huidlagen gesteld 
is. Ons doel is vroegtijdig symptomen te 
signaleren en te behandelen.

Permanente make-up

Permanente make-up is een behandeling 
die een specialistische kijk vereist. Reke-
ning houdend met de gelaatsvorm worden 

vakkundig eyeliners geplaatst tussen de 
wimperinplant of het opvullen van wenk-
brauwen door middel van pigmentatie. 
Door de diversiteit in methodes is er voor 
iedereen een passend, natuurlijk advies te 
geven.

Kennis

Momenteel volgt Marieke, eigenaresse 
van Faces Skincare, de opleiding medisch 
schoonheidsspecialiste. Zij legt uit: “Ik vind 
het ontzettend belangrijk om mezelf te 
blijven ontwikkelen en de kennis te delen 
met mijn medewerkers. In ons vak ben je 
nooit uitgeleerd. Deze kennis kunnen we 
in de praktijk brengen bij de huidproble-
men die we steeds meer zien. We onder-
scheiden ons steeds meer en kunnen onze 
gasten helpen door ons te blijven ontwik-
kelen.”

Microneedling

Ter ere van het 10-jarig bestaan intro-
duceert Faces Skincare een nieuwe be-
handeltechniek, genaamd microneedling  
toe aan het concept. Marieke: “Met deze 
techniek maken we minuscuul kleine 
gaatjes in de huid. Het geeft verbetering aan 
de huid bij onder andere fi jne lijntjes, een 
doff e huid, acné, littekens en verfi jning van 
de huidstructuur. Deze nieuwe vorm van 
microneedling is nog eff ectiever en veiliger; 
het apparaat waar wij mee werken is het 
eerste medisch goedgekeurde apparaat 
met fda keuring.”

Kroon op het werk

Het team van Faces Skincare is deelnemer 
van de Beauty Award en daarmee momen-
teel in de race voor de titel beste schoon-
heidssalon van Nederland. De afgelopen 
maanden is aan een enorm boekwerk 
gewerkt waarbij alle aspecten op het 
gebied van ondernemen aan bod komen. 

Marieke: “Spannend, want nu is het 
wachten begonnen. Medio april is de be-
kendmaking. Alle inzendingen worden 
beoordeeld op hun inhoud door een vakkun-
dige jury. Gaan wij door naar de volgende 
ronde? Dan mogen wij een mystery guest 
verwachten. Daarna horen wij of we bij 
de top 3 genomineerden zitten. Het is 
voor ons de kroon op ons werk van de 
afgelopen jaren.”

Inspiratiedag

Door al deze ontwikkelingen blijft het team 
van Faces Skincare in beweging. Wil je 
kennismaken met het concept van Faces 
Skincare? Op zaterdag 20 november kun 
je je aanmelden voor een tijdslot tijdens 
de inspiratiedag. Er zijn diverse demo’s, 
er wordt informatie gegeven en er is een 
speciale promotie verkrijgbaar.

Lange Voren 19a, Reusel
Telefoon 0497 - 845 156

www.facesskincare.nl

Het team van Faces Skincare is deelnemer van de Beauty Award en daarmee 
momenteel in de race voor de titel beste schoonheidssalon van Nederland. V.l.n.r.: 
Manon, Marieke en Emke.
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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

HAPERT - Op zaterdag 20 november is 
het dan eindelijk weer zo ver. Na een 
gedwongen jaartje overslaan maken 
we ons op voor een nieuw carnavalsjaar 
met een fonkelnieuwe Prins en Jeugd-
prins. Prins ‘Fundamento’ (Hans Vosters) 
neemt, na een jaartje wachten, defi nitief 
afscheid. Hij zal worden ‘opgeborgen’ in 
het Genootschap van Oud Prinsen van 
de Pintewippers. Het is, dit jaar mis-
schien wel meer dan ooit, de hoogste 
tijd voor een nieuwe Prins, Jeugdprins 
en hun gevolg.

Wie krijgt de cape om de schouders?
Grote vraag is natuurlijk; wie tovert de 
commissie Prins dit jaar uit de hoge hoed? 
Wie hadden ze al twee jaar boven aan het 
lijstje staan? Wie staat er al twee jaar in de 
wachtrij? Wie staat er te trappelen om het 
van Prins ‘Fundamento’ over te nemen? 
Ongetwijfeld is het de commissie Prins 
ook dit jaar weer gelukt om velen op het 
verkeerde spoor te zetten en weer met een 
verrassing te komen. 

Wie rijdt er vanaf zondag in de 
fonkelnieuwe Prinsenauto?
Ook dit jaar is het de commissie Prins weer 
gelukt om aan de nieuwe Prins een Prinsen-
auto ter beschikking te stellen. Ongetwij-
feld zal deze witte Volvo V40, beschikbaar 
gesteld door Volvo van Roosmalen, de 
komende dagen nog veelvuldig in Hapert 
worden gesignaleerd. Hebt u hem al zien 
staan bij mogelijke kandidaten? 

Wie ontvangt de scepter van 
het Pintewippersrijk?
Denkt u het te weten, vul dan zaterdag 
de voorspelling in bij binnenkomst en doe 
daarmee een gooi naar de 25 consumptie-
bonnen voor de juiste naam. Het avond-
vullende programma begint om 18.00 uur 
met de Jeugdprins-verkiezing en wordt 
ook dit jaar weer bijgewoond door de 
Hapertse wagenbouwers van c.s. Ge 
Kékt Mer en Ge Wit Mer Nooit. Daarnaast 
geven ook diverse carnavalsverenigin-
gen uit de regio acte de préséance. De 
muziek wordt verzorgd door dj Bart van de 
Vorst. 

Wij nodigen iedereen natuurlijk van harte 
uit om deze bijzondere avond van nabij 
mee te komen maken en samen de af-
trap van carnaval 2022 te verrichten. We 
hebben er tenslotte lang genoeg op 
moeten wachten! 

Attentie 
Gezien de geldende corona regelgeving 
is deze avond enerzijds enkel toegankelijk 
voor bezoekers met een geldige QR code. 
Daarop zal bij de ingang strikt worden ge-
controleerd. Anderzijds geldt een sluitings-
tijd van 24.00 uur. Hierdoor is het gebrui-
kelijke programma aangepast en staat de 
bekendmaking van de nieuwe ‘grote’ Prins 
al gepland vanaf 20.30 uur. Dus zorg dat je 
op tijd bent!

Tot zaterdag 20 november want als je 
er over mee wil praten dan moet je toch 
even komen kijken naar de, zeker ook 
dit jaar weer, verrassende presentatie 
en de ontknoping van het ‘nieuwe Prins 
mysterie’!

Bestuur cv de Pintewippers
Hapert

Tip 1
Onze nieuwe Prins 
is erg modieus!

Tip 2
Deze Prins 
gaat altijd 

zijn eigen gang

     Tip 3
Hij is er 

echt geknipt 
voor 

Tip 4
Waarom zou je bij 

de PW niet 
tweemaal Prins 
kunnen worden?

Wie wordt de nieuwe Prins?
Zaterdag 20 november Prinsenbal vanaf 18.00 uur

We hadden in 2020 een fantast isch jaar en de vraagWe hadden in 2020 een fantast isch jaar en de vraag
is nu,  wie worden eindel ijk onze opv o lgers?is nu,  wie worden eindel ijk onze opv o lgers?

Wij namen in 2021 met veel plezier “de honneurs waar” W ij namen in 2021 met veel plezier “de honneurs waar” 
maar wie neemt het st okje nu van ons over?maar wie neemt het st okje nu van ons over?



13 12 november 2021 ER OP UIT

OP DE HELE DAMES- EN HERENCOLLECTIE

30% en 40% KORTING

ALLE HEREN COLBERTS EN KOSTUUMS                .

HALVE PRIJS
ALLE HEREN COLBERTS EN KOSTUUMS                .

HALVE PRIJS
SUPER ACTIE

OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   

Burg. Magneestraat 24-26 Bergeijk
G e /vanwoerkummode

www.vanwoerkummode.nl

Onze Openingstijden:

Ma  13.00 - 18.00 uur 

Di t/m Vr  09.30 - 18.00 uur

Zat  9.30 - 17.00 uur

OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   

FRANKWALDER - GERRY WEBER - BETTY BARCLAY - SARTO FASHION - MONARI - ZERRES - PARA MI
DREAMSTAR - LECOMTE - TRAMONTANA - INWEAR - ZOSO - SIMPLE - IN SHAPE - BARBARA LEBEK 

RINO & PELLE - VANGUARD - STATE OF ART - FELLOWS UNITED - BAILEYS - MEYER - COM4 
ALAN RED - S4 JACKS - DIGEL - LEDUB - GIORDANO - FALKE

SALE2e

ronde

HAPERT - Hoornaars, neushoornkevers, 
blaaskopvliegen, walstropijlstaarten, 
lentevuurspinnen of reuzenhoutwes-
pen, ze zijn afgelopen jaren allemaal al 
eens voor de (macro-)lens van Ernest 
Kox verschenen. Het zijn namen van in-
secten in de omgeving van Hapert, de 
woonplaats van de natuurfotograaf. Van 
gewoon tot superzeldzaam. Op een ori-
ginele en eigen ontwikkelde stijl legt hij 
die kleine dierenwereld in de grenstreek 
met België vast op een uitermate sfeer-
volle manier.

Spannende ontmoetingen
Om op ooghoogte te komen met die nie-
tige kleine beestjes is het noodzakelijk om 
fl ink door de knieën te gaan. Alleen zo kom 
je tot spannende ontmoetingen met deze 
vreemd uitziende insecten, wilde bloemen, 
kleine kikkers en (water)vogels. Daarbij 
gaat het statief vaak in de laagste stand. 
Of de camera wordt op de grond geplaatst 
op een bonen- of rijstzak. Bij insectenpor-
tretten in de directe nabijheid van kleine 
beken en vennen houden de statiefpoten 
het meestal niet droog.

Eigen stijl
In de afgelopen jaren heeft Ernest een 
originele, eigen stijl van fotograferen ont-
wikkeld waarbij sfeer als een rode draad 
door zijn foto- én fi lmmateriaal loopt. Van 
belang is om insecten vooraf goed te ob-
serveren om tot sprekende portretten te 
komen. Ieder insect heeft zo zijn specifi eke 
gedrag en kenmerken. Zo zullen bepaalde 
libellen, zoals de viervlek en de platbuik, 
vooral vanaf een vaste plaats (bijvoorbeeld 
rietstengel) uitvallen doen naar andere in-
secten. Verplaats je camera dus niet te snel 
want soms keren insecten steeds terug 
naar hetzelfde plekje. Kox maakt het liefst 
authentieke foto’s van insecten en natuur 
waarbij niets is geënsceneerd. Soms doet 
hij concessies en grijpt in het beeld door 
het verwijderen van wat grassprietjes. Ver-
der werkt hij met refl ectieschermpjes en 
zaklampjes. Hij maakt slechts spaarzaam 

gebruik van fl itslicht en een enkele keer 
komt er een plantenspuitje aan te pas voor 
het creëren van waterdruppels. Als hulp 
bij het maken van foto’s van (tuin-)vogels 
plaatst hij wel eens een mooie tak of stronk 
bij hem thuis.

Silhouetfotografi e
Ernest is deskundig in het maken van fraaie 
silhouetfoto’s van hoofdzakelijk kleine in-
secten en paddenstoelen. Daarbij maakt 
hij bijvoorkeur gebruik van de laagstaande 
zon. Ook het zorgvuldig plaatsen van een 
lichtbron achter het onderwerp levert soms 
kunstzinnige en dromerige creaties op. Zijn 
insecten tekenen zich zo mooi tegen het 
licht af en het geeft zijn beelden vaak een 
verrassende artistieke tint.

Digitale kunst
Inmiddels heeft Kox een enorm arsenaal 
aan Kempische natuurbeelden waarmee hij 
regelmatig exposeert. Daarnaast smeedt 
hij met geavanceerde presentatiesoftware 
zijn beelden tot buitengewone audiovisuele 
presentaties. Voor meer dynamiek voor-
ziet hij zijn presentaties van fi lmopnames 
en timelapse fragmenten. Bij een avond-
vullende presentatie kunt u genieten van 
vele facetten van onze natuur. Van uiterst 
spannende ontmoetingen tussen zeldzame 
sluipwespen en romantische taferelen 
tussen twee slakken tot de mysterieuze 
wereld van schimmels en paddenstoelen!

Fotograferen is voor Ernest een heel intense 
manier van natuur beleven. Of het nu gaat 
om een huis-tuin-en-keuken-vliegje, een 
zeldzame libel, een (tuin)vogel of een pad-
denstoel in een sfeervolle setting, het is 
hem even lief. U kunt nu kennismaken met 
de natuurbeelden van deze Kempische na-
tuurfotograaf uit Hapert. De expositie van 
45 canvasdoeken is tot het einde van dit 
jaar te bezichtigen bij Libra revalidatie, lo-
catie Blixembosch, Toledolaan 2 in Eindho-
ven. Neem alvast een kijkje op zijn website 

www.ernestkox.nl

Expositie natuurfotograaf Ernest Kox

RIETHOVEN - Natuurmonumenten orga-
niseert op zaterdagavond 20 november 
een bosuilenwandeling in het Dommel-
dal. Spits je oren en wandel mee met 
deze avontuurlijke tocht in het donker. 
We starten om 19.00 uur op de parkeer-
plaats bij Café-Camping de Volmolen, 
Volmolen 1 in Riethoven. Deelname uit-
sluitend na aanmelding op www.nm.nl/
agenda.

Nachtelijke jager
Bosuilen voelen zich dankzij de afwisseling 
van bos, beek en weilanden thuis in het 
Dommeldal. Hier wonen ze in holle bomen 
of nestkasten. Bosuilen jagen ’s nachts, 
vanwege hun uitstekende gehoor vinden 
ze zelfs in het pikkedonker hun prooi. Ze 
zijn niet kieskeurig in wat ze eten. Zowel 
muizen, vogels, kikkers als kevers en zelfs 
af en toe een visje staan op het menu.

Griezelroep
De bosuil is de meest voorkomende uil in 
Nederland maar wordt vanwege zijn nach-
telijke activiteit maar zelden gezien. Hun 
roep is echter onmiskenbaar; het typeren-
de    hoe…hoe-hoe-hoe-hoeeee…. De roep 
is vaak te horen in griezel- en horrorfi lms en 
is misschien wel het bekendste uilengeluid 
ter wereld. Of we de uilen deze avond gaan 
horen is altijd een verrassing.

Voor deelname is aanmelden via www.
nm.nl/agenda noodzakelijk. Kosten € 8,75 
voor leden van Natuurmonumenten en 
€ 12,50 voor niet-leden. Deze excursie is 
geschikt voor volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar. Honden mogen helaas niet 
mee. Het Dommeldal kan erg nat zijn; laar-
zen of stevige schoenen zijn aan te bevelen!

Bosuilenwandeling 
in het Dommeldal



1412 november 2021Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

VAKGARAGE
MINK

A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

Vertrouwd dichtbij

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

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

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

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
Hierbij nodigen we eenieder uit voor de komende algemene ledenvergadering 
op zaterdag 27 november. Deze wordt gehouden bij Hotel de Tipmast in de 
Barbas zaal en start om 10.00 uur.  

De agenda vinden de leden in de app. Na afloop van de vergadering bieden wij u 
nog een drankje aan.

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

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

onder komo-keur

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

HOOGELOON - Van 
13 november t/m 19 
december is er een 
expositie te zien van 
Netti Henselmans 
( g a l a n t e r i e ë n / g e -
mengde technieken) 
en Jan van der Putten 

(schilderijen/gemengde technieken) in 
Galerie De Kunstkamer, Hoofdstraat 49 
in Hoogeloon. Opening is op zondag 14 
november om 15.00 uur en Netti en Jan 
zijn dan aanwezig.

Voor deze tentoonstelling hebben Netti en 
Jan zich het afgelopen jaar laten inspireren 
door de chaos en complexiteit van de, vaak 
bizarre, berichten en beelden om ons heen.

In het zoeken naar duiding, houvast en het 
begrijpen hiervan, hebben zij, ieder naar 
eigen inzicht en vanuit eigen perspectief, 
pigment en materie gelaagd en geordend. 
Hieruit is voor beiden nieuw werk, een 
nieuwe richting in beeld ontstaan, met een 
geheel eigen uitstraling en karakter. Netti 
en Jan gebruikten glas, acryl- en olieverf, 
object-trouvés, papier, lijm en verder alles 
wat ze, ieder in hun eigen atelier en omge-
ving, tegenkwamen.

Open: zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur en op afspraak. De galerie is  
gesloten van 25 december t/m 2 januari. 

Tel. 0497-681984
www.galeriedekunstkamer.nl

Expositie Netti Henselmans 
en Jan van der Putten in 
Galerie De Kunstkamer

REUSEL - Chauf-
feurs Vereniging 
Reusel organiseert 
op vrijdagavond 
19 november een 
lezing over ver-
keersvei l igheid, 
verzorgt door ver-
keersdeskundige 
Kees de Voogd. 

Tijdens de lezing wordt eerst kort ver-
telt hoe Chauffeurs Vereniging Reusel is 
ontstaan en wat we allemaal voor eve-
nementen organiseren. 

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

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

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

De lezing wordt gehouden in zaal De Wek-
ker, Wilhelminalaan 97 in Reusel en is voor 
iedereen gratis en vrij toegankelijk. Aan-
melden is niet nodig. Houdt er wel reke-
ning mee dat je een coronatoegangsbewijs 
nodig hebt. De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en we beginnen om 20.00 uur. Het zal rond 
22.30 uur afgelopen zijn. Bij binnenkomst 
is er voor iedereen een kop koffie die aan-
geboden wordt namens de chauffeursver-
eniging. In de pauze zijn de consumpties 
voor eigen rekening. 

De lezing wordt mede georganiseerd naar 
aanleiding van onze tentoonstelling in ‘De 
Vurstelling’ bij Heemkunde Werkgroep 
Reusel. Er is besloten om de lezing in De 
Wekker te houden, zodat er meer mensen 
binnen kunnen. Tot 19 november.

Lezing over 
verkeersveiligheid

BLADEL - In de maanden november 
en december 2021 en januari 2022 is 
een geweldige expositie te zien. In de 
Floriaan, Wielewaal 10 en Huize Kem-
penland, Rondweg in Bladel hangen 
de komende wintermaanden teken- en 
schilderwerken van Monique Mutsaers 
en Margriet Princen.

Samen laten zij zowel oud als nieuw werk 
zien. Ook hangen hier en daar teksten bij 
een aantal schilderijen om de kijker aan het 
denken te zetten. Monique, uit Lage Mier-
de, en Margriet, uit Hapert, werken al jaren 
samen met de twee vorige exposanten. Bei-
den hebben een kunstopleiding als achter-
grond en in de kunst lesgegeven. Monique 
werkt nog steeds als docent in Tilburg.

Het werk bestaat uit veelzijdige technieken. 
Zo is gebruik gemaakt van potlood, acryl-
verf, olieverf, aquarel, pastel, grafiek en is 
gewerkt met andere dragers. Diverse on-
derwerpen van landschap, portret, dieren, 
bloemen, actualiteit, stillevens en collages. 
Vooral de kippen met sieraden behangen 
springen er uit. 

Er is veel te zien, zodat het een goed beeld 
geeft van waar Monique en Margriet mee 
bezig zijn. Loop eens binnen, een mooie 
gelegenheid om uw dagelijkse ommetje te 
onderbreken en stil te staan bij de wereld 
om u heen. Doen! 

Huize Kempenland en de Floriaan zijn  
dagelijks open van 09.00 tot 20.00 uur. 

Expositie Monique Mutsaers en Margriet 
Princen in de Floriaan en Huize Kempenland
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Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis

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

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE
*Actie geldig t/m 11 december 2021

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De muziek mag weer klinken 
in de concertzalen en daar zijn de mu-
zikanten van de Kempische Egerland 
Freunde heel blij mee. Te lang konden 
ze niet samen spelen, geen concerten  
organiseren en elkaar niet ontmoeten. 
Op 21 november komt daar verandering 
in, dan staat er een prachtig jubileum-
concert op het programma. De muziek-
vereniging bestaat namelijk precies 30 
jaar en dat is reden voor een feestje op 
het podium.

Initiatief
De notulen van de oprichtingsvergadering 
liggen op tafel: 7 januari 1991 werd de 
vereniging opgericht. Op initiatief van Piet 
Adriaansen; hij was lid van de Egerlander 
Musikanten uit Eindhoven maar dat orkest 
stopte ermee. Louis Lommelen is er van-
af het begin bij en weet nog hoe het ging: 
“Piet was dól op die muziek en nam het 
initiatief om in Bladel een kapel te begin-
nen. Met succes, dat mag gezegd worden. 
Omdat zijn vorige kapel stopte, kon hij al-
les overnemen. De pakken dragen we nog 
altijd, de jasjes trouwens niet meer, ik denk 
dat daar de motten wel in zitten.” 

Hoe Louis gevraagd werd, staat hem nog 
helder voor de geest: “Ik was bij de fanfare 
van Arendonk en elk jaar werden we door 
de Muggezifters gevraagd de optocht te 
komen opluisteren. In die tijd liepen er wel 
tien of elf kapellen in de carnavalsoptocht 
mee. Na de optocht werd ik gebeld door 
Wil Hoskens, die inmiddels in het bestuur 
van de Kempische Egerland Freunde zat. 
Of ik interesse had en of ik een keer wilde 
komen luisteren. En of ik dan maar meteen 
mijn instrument mee wilde nemen. Ben 
nooit meer weggegaan.”

Herinneringen
Louis hangt nu de tuba aan de wilgen, het 
is mooi geweest. “De lippen willen niet 
meer”, legt hij uit. “Ik heb prachtige jaren 
gehad bij de Kempische Egerland Freunde; 
prachtige reizen gemaakt naar het buiten-
land. Vooral in Duitsland en Oostenrijk leeft 
deze muziek nog erg maar de laatste jaren 
was het lastig om de hele kapel bij elkaar te 
krijgen voor een reisje, soms zelfs voor een 
enkel optreden. Ik herinner me de reisjes 
naar Sennheim waar we in drank werden 
betaald. Stond er gewoon een flesje wijn 
naast ons op het podium. Het eten was 
ook gratis, dat was niet veel maar de wijn 
maakte alles goed. Paar flesjes mee voor 
in de bus terug naar Bladel. Mooie tijden. 
Ook zijn we twee keer in Pakosç geweest, 

destijds een zustergemeente van Bladel. 
Met het gastgezin waar ik toen verbleef, 
heb ik nog altijd contact. Niet dat ik snap 
wat ze schrijven op de kerstkaart maar lief 
is het wel.”

Zorgen
Ook Hennie Lavrijsen en Lilianne Aerts 
kennen de club van binnen en van buiten. 
Vooral vanwege hun bestuursfuncties. 
Toch zijn ze bezorgd. “We mogen best 
eens hardop uitspreken dat we ons zorgen 
maken”, vindt Hennie. “We lopen tegen 
een tekort aan leden aan. De jeugd houdt 
niet van deze muziek en zal niet snel lid 
worden en we worden allemaal een dagje 
ouder. Er komt een dag dat we met te wei-
nig muzikanten zijn om een goed concert 
te kunnen verzorgen. Dat zou zó jammer 
zijn maar misschien moeten we ons daar-
bij neer gaan leggen.” Zo ver is het nu nog 
niet. “Het aantal optredens zijn wel afge-
nomen”, weet Lilianne. “Het is soms een 
hele klus om een datum te prikken waarop 

iedereen kan. We moeten aanvragen af-
wijzen omdat we simpelweg niet voldoen-
de muzikanten hebben en met een halve 
kapel ergens gaan spelen, is geen reclame 
voor de club. Dat doen we dus ook niet. 
En dat terwijl het zo’n mooie vereniging 
is met talentvolle muzikanten en heerlijke 
muziek.”

Repertoire
Het repertoire is groot. Hennie: “We spe-
len van alles; de klassieke Egerland muziek 
maar ook luchtiger nummers. Onze biblio-
theek telt ongeveer zeshonderd nummers. 
We kunnen dus voor elke doelgroep een 
mooie speellijst maken. Naast het spelen 
van de muziek hebben we een viertal zan-
gers en zangeressen. Lilianne en ik zingen 
maar ook Els Westerterp en onze dirigent 
Lion Lavrijsen zingen hun nummers. Het 
voegt altijd nét iets meer toe aan een optre-
den. Zeker door het enthousiasme waar-
mee we elk optreden in gaan.” Dat enthou-
siasme mag het publiek ook verwachten 

tijdens het concert op 21 november. “We 
hebben een paar leuke verrassingen tij-
dens het concert”, meldt Lilianne geheim-
zinnig. “We brengen oud en nieuw reper-
toire en zijn vooral héél blij dat we weer op 
mogen treden.”

Concert
Het gratis toegankelijke concert vindt 
plaats in Den Herd op 21 november; de 
zaal gaat om 13.00 uur open en het concert 
begint om 13.30 uur. Een coronacheck bij 
de ingang behoort tot het protocol. 

Louis zal niet meer meespelen maar hij is 
er wel bij. Lilianne grapt: “Hij regelt alles 
in de zaal, we promoveren hem tot floor-
manager. We hopen heel veel mensen te 
mogen begroeten zodat we samen kunnen 
genieten van een middag Egerland muziek. 
We weten dat er nog altijd veel liefhebbers 
voor dit soort muziek zijn. Kom gezellig 
naar Den Herd, dan maken we er met z’n 
allen een mooi feestje van.”

Liefhebbers opgelet!
Kempische Egerland Freunde geeft concert op 21 november in Den Herd

Het repertoire is groot. Hennie: “We spelen van alles; de klassieke Egerland muziek maar ook luchtiger nummers. Onze bibliotheek 
telt ongeveer zeshonderd nummers. We kunnen dus voor elke doelgroep een mooie speellijst maken. Naast het spelen van de muziek 
hebben we een viertal zangers en zangeressen. Lilianne en ik zingen maar ook Els Westerterp en onze dirigent Lion Lavrijsen zingen 
hun nummers. Het voegt altijd nét iets meer toe aan een optreden. Zeker door het enthousiasme waarmee we elk optreden in gaan.”
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AGENDA
nov/dec ‘21

TICKETS

€ 5,00

team entree

5 munten

za. 20 november ‘21

ma. 27 december ‘21

za. 27 november ‘21

Route: Return
Doors open: 19:30 uur

Met Major Return & Route66

Tickets via: www.podium10.nl/tickets

Reminder @ Podium10

Doors open: 20:00 uur

    Tickets via: www.podium10.nl/tickets

(Pub)PopQuiz
3e kerstdag traditie

Doors open: 19:30 uur

Max. 5 personen per team

Aanmelden via podium10.nl/tickets

Podium10 | Biezeveld 10, 5531BX Bladel | www.podium10.nl | 0497 382860

‘‘Don’t forget where it al started!’’

And much more...

Doors open: 20:00 uu
Doors open: 20:00 uu

    Tickets via: www.podium10.nl/tickets
    Tickets via: www.podium10.nl/tickets
    Tickets via: www.podium10.nl/tickets
    Tickets via: www.podium10.nl/tickets
    Tickets via: www.podium10.nl/tickets
    Tickets via: www.podium10.nl/tickets

TICKETS

€ 6,00
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Trippen of Skippen? Jouw mening over 
drugs(gebruik) telt

Lachgas in de auto? XTC op een festival? Is dat normaal 
of niet normaal? Het zijn een aantal vragen die aan bod 
komen tijdens het grote drugsonderzoek ‘Trippen of 
Skippen?’, waar jongeren en jongvolwassenen in 
Oost-Brabant, en dus ook in de gemeente Bladel, aan 
kunnen deelnemen. Op deze manier wil de gemeente 
meer te weten komen over de mening van jongeren over 
drugs(gebruik). Jongeren die de enquête invullen, maken 
een mooie kans op het winnen van een vette trip naar 
keuze zoals skydiven, dagje naar een pretpark, karten of 
een wellnessbezoekje. 

Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer verankerd 
te raken in onze samenleving. Met alle gevolgen van 
dien. Uit de onlangs gehouden GGD 
Gezondheidsmonitor gaf 70% van de jongvolwassenen 
aan het gebruik van softdrugs normaal te vinden. Wat is 
hier de reden van? En gebruiken jongeren daardoor ook 
meer drugs? Heeft de norm van jongeren over drugs een 
relatie met de plek waar de drugs wordt gebruik? Het 
zijn allemaal vragen waar we met het onderzoek 
antwoord op willen krijgen. 

Doe mee en win
Omdat ook de gemeente Bladel benieuwd is naar de 
mening van jongeren over drugs vragen ze iedereen in 

de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar om de vragenlijst in 
te vullen. Deze vragenlijst vind je hier: 
www.trippenofskippen.nl. 

De vragenlijst staat tot eind november open. Het 
invullen kost ongeveer 10 minuten van je tijd en maak 
kans op een vette trip naar keuze.

Mét elkaar in plaats van 
tegenover elkaar

Het is even geleden dat ik u schreef over de impact 
die het coronavirus in onze gemeenschap heeft. Een 
hele tijd daalden de besmettingscijfers. Maatregelen 
werden afgebouwd en inmiddels heeft 85% van de 
Nederlanders tenminste één dosis van het 
coronavaccin gehad. 
Op dit moment stijgen de Nederlandse 
besmettingscijfers en ook het aantal 
ziekenhuisopnamen neemt toe. Dat is zorgelijk. Blijf 
met elkaar dus scherp op mogelijke besmettingen en 
laat u testen bij symptomen van corona. De meest 
voorkomende symptomen zijn: koorts, hoesten, 
vermoeidheid en een aangetast smaak- of 
reukvermogen.

Corona legt al ruim anderhalf jaar een grote druk op 
de samenleving. Toen het begon, waren we alert en 
deden we alles wat we maar konden om de groei te 
stoppen. Het was ‘wij samen tegen het virus’. 
Inmiddels is dat gevoel van verbinding, van ‘wij-
samen’ minder aanwezig. Wat ik merk en hoor van 
de mensen die ik ontmoet, is dat er steeds meer 
gedacht wordt in termen van ‘wij-zij’. Gevaccineerde 
mensen spreken zich negatief uit over niet-
gevaccineerde mensen en andersom. We staan 
steeds meer tegenover elkaar, in plaats van naast 
elkaar.

Vaccineren helpt om op een succesvolle manier om 
uit de pandemie crisis te komen. Wie vragen heeft 
over vaccineren, kan altijd terecht bij de (huis)arts 
om aan betrouwbare informatie te komen. Wat in 
ieder geval averechts werkt als we uit deze 
pandemische crisis willen komen, is als we elkaar niet 
meer respecteren en als onverdraagzaamheid de 
boventoon gaat voeren. Als bevolkingsgroepen 
tegenover elkaar komen te staan, verliezen we 
omdat de verhoudingen dan nog verder verharden. 
Zorg er daarom voor dat er voor iedereen een plek is, 
en dat we ons weer meer met elkaar verbonden 
kunnen voelen. Zo maken we mét elkaar de 
samenleving weer wat menselijker. Doet u mee?

Remco Bosma
Burgemeester gemeente Bladel

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 26 oktober 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Definitieve conceptnajaarsnota 2021
Ingestemd.

Leidraad planning & control 2022
De raad wordt geïnformeerd.

Normenkader accountantscontrole 2021
De kaders voor de financiële rechtmatigheidscontrole 
voor de jaarrekeningcontrole worden opgenomen in 
het normenkader 2021. Het geactualiseerde 
normenkader accountantscontrole 2021 wordt 
vastgesteld. 

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen 
de opgelegde last onder bestuursdwang Hapert
Ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Regionale Energiestrategie
De gemeenteraad wordt verzocht de Regionale 
Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven 
vast te stellen.

Stand van zaken en doorkijk Egyptische Poort
De raad wordt geïnformeerd.

Instemmingsbesluit wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf 
Kempenplus
Ingestemd.

Governance en beheerstructuur MFA-Hapert
Ingestemd met hoofdstuk 1 t/m 5 van het 
conceptbeheerplan MFA-Hapert. De raad wordt 
geïnformeerd.

Beleidskader Maatschappelijk Ondersteuning 
gemeente Bladel 2022-2025
Ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 
Voorstellen om de per saldo benodigde aanvullende 
budgetten van € 27.500,- voor 2022 en € 47.500,- 
voor 2023 en volgende jaren op te nemen in de 
Perspectiefnota 2022 en tot die tijd te bekostigen 
vanuit de bestaande budgetten. 

gemeente Bladel 2022-2025gemeente Bladel 2022-2025
Ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 
Voorstellen om de per saldo benodigde aanvullende 
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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.

Milieumelding
Hapert
•       Castersedijk 18, actualiseren van de 

bedrijfssituatie.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Annie M.G. Schmidtlaan 11, bouwen van een 

berging en een carport;
•       Dennenbos ongenummerd (naast nummer 3), 

bouwen van een loods;
•       Jacob Meijerweg 17, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
carport;

•       Sniederslaan 54, uitbreiden en verbouwen van 
een woning (gemeentelijk monument).

Casteren
•       Wagenbroeken (29), bouwen van een 

clubgebouw en het kappen van acht bomen.

Hapert
•       Castersedijk 25, verbouwen van een gebouw 

watersysteem en waterketen.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg 22, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het tijdelijk bewonen van 
een garage.

Verleende 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Leemskuilen 22A, bouwen van een garage/

berging, datum besluit: 28-10-2021.

Casteren
•       Hemelrijken 13, aanleggen van een inrit, datum 

besluit: 02-11-2021.

Hapert
•       Dalem 2E, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, 
datum besluit: 29-10-2021;

•       Nieuwstraat 12A, aanleggen van een inrit, 
datum besluit: 28-10-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       De Uitgang 25 , veranderen van het bedrijf, 

datum besluit: 27-10-2021.

Hapert
•       Schoolstraat 8, uitbreiden en verbouwen van een 

woning, datum besluit: 01-11-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•       Egyptischedijk 14, innemen van een standplaats 

ten behoeve van de verkoop van oliebollen op 31 
december 2021 en in de jaren 2022, 2023, 2024 
en 2025, datum besluit: 27-10-2021;

•       Egyptischedijk 14, innemen van een incidentele 
standplaats voor het verkopen van 
worstenbroodjes op 18 december 2021 en in de 
jaren 2022, 2023, 2024 en 2025, datum besluit: 
01-11-2021;

•       Sniederslaan 49, plaatsen van een tijdelijke 
hoogwerker op 1, 2 en 3 november 2021, datum 
besluit: 28-10-2021.

Hapert
•       Kerkstraat 90, plaatsen van een afvalcontainer op 

een openbare parkeerplaats, datum besluit: 
02-11-2021;

•       Houden van een collecte van 10  tot en met 17 
december 2022  ten behoeve van het organiseren 
van jeugdcarnaval en in de jaren 2023, 2024, 
2025 en 2026, datum besluit: 28-10-2021.

Hoogeloon
•       Valensplein, verkopen van oliebollen op 31 

december 2021, datum besluit: 27-10-2021.

Netersel
•       Carolus Simplexplein, innemen van een 

standplaats voor de verkoop van FastFood voor 
één jaar, datum besluit: 02-11-2021.

Overige locaties
•       gemeente Bladel, organiseren van een lege 

flessenactie op 15 januari 2022 bij Buurvereniging 
Doolland in Bladel, datum besluit: 28-10-2021.

Vaststelling beleidskader 
en beleidsregels Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 8 juli 
2021 besloten om het Beleidskader Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap vast te stellen. Dit beleidskader 
bevat de uitgangspunten en richtlijnen met betrekking 
tot CPO in de gemeente Bladel. Onderdeel van het 
Beleidskader is een afwegingskader om te bepalen of 
een woningbouwlocatie ruimte kan bieden voor CPO.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en 
wethouders op 28 september 2021 de ‘Beleidsregels 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ vastgesteld. 
De beleidsregels Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap zijn een verdere invulling van het 
Beleidskader CPO en vormen richtlijnen voor de 
uitvoering. In de Beleidsregels Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap wordt toegelicht aan welke 
voorwaarden een CPO moet voldoen en wat de 
CPO-initiatieven van de gemeente kunnen verwachten.

Het beleidskader en de beleidsregels Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap treden in werking op 
de dag na bekendmaking. U kunt ze beide inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl of op 
www.bladel.nl/bekendmakingen. Heeft u geen internet, 
dan kunt u de ze inzien bij het Klant Contact Centrum 
van de gemeente Bladel tijdens de openingstijden.

Vastgesteld wijzigingsplan 
“Heuvel 3, Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het wijzigingsplan “Heuvel 3, 
Hoogeloon” gewijzigd is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de splitsing van 
een woonboerderij. Daarbij wordt de vorm van het 

bouwvlak oppervlakteneutraal veranderd ten behoeve 
van de positionering van het beoogde bijgebouw bij de 
woning. Het is gelegen op Heuvel 3 te Hoogeloon. Het 
wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en 
verbeelding.

Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan zijn een 
aantal wijzigingen aangebracht. 

Belangrijke wijzigingen zijn: 
•       op de verbeelding is een aanduiding toegevoegd 

die strekt tot behoud en/of herstel van de 
cultuurhistorische waarden;

•       in de planregels is een gebruiksregel toegevoegd 
om het behoud van de cultuurhistorische 
waarden te borgen. 

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

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan met 
bijbehorende stukken ligt van 13 november 2021 tot 
en met vrijdag 24 december 2021 ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis
U kunt de stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•       een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een 
zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij 
het college kenbaar te maken;

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

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met vrijdag 24 december 
2021. 
Het beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag).

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

Voor meer informatie over dit wijzigingsplan kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 45 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 05-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
3. Herinrichting Groote Beerze Netersel week 35-2021 t/m week 48-2021 Aannemingsbedrijf van der Zanden B.V. (Moergestel)
4. Onderhoudswerkzaamheden, Dorpsstraat  Casteren week 41-2021 t/m week 49-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
5. 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

HAPERT - In april heeft de Hellekens in 
Hapert haar eerste 2 padelbanen geo-
pend. Padel is de snelstgroeiende sport 
in Nederland. Het is een combinatie tus-
sen tennis en squash en wordt in een 
kooi gespeeld, waarbij ook de wanden 
gebruikt mogen worden. Het is een zeer 
dynamische sport die aantrekkelijk is 
voor jong en oud. 

Ook bij de Hellekens bleek dit een schot 
in de roos. De verwachting van 100 nieu-
we leden in 3 jaar werd hier ruimschoots 
overschreden. Het afgelopen half jaar heb-
ben zij maar liefst 300 nieuwe leden mo-

gen verwelkomen. Padel is ook erg in trek  
onder de jeugd. Het aantal jeugdleden is 
het afgelopen jaar enorm gegroeid. 

Aangezien de banen vanaf het eerste  
moment zeer goed bezet waren, was er 
tijdens een extra ledenvergadering in juli 
toestemming gegeven voor de aanleg van 
2 extra padelbanen. In samenwerking met 
een aantal vrijwilligers is dit snel gereali-
seerd en worden de nieuwe banen in deze 
maand opgeleverd. Vanaf november be-
schikt de Hellekens over 7 tennis- en 4 pa-
delbanen. Om deze reden hebben zij haar 
naam aangepast van tennisvereniging naar 
Tennis- en Padelclub (TPC) de Hellekens. 
De officiële opening van de padelbanen zal 
in het voorjaar plaatsvinden.

De komende periode worden er gratis ken-
nismakingsclinics voor geïnteresseerden 
georganiseerd. Tijdens deze clinic van 1 
uur wordt door een instructeur uitleg ge-
geven over het spel. Voor meer informatie 
of aanmelden kun je contact opnemen met 
Nolly van Beek of Maggie van den Boomen 
via padel@dehellekens.nl

Tennis- en Padelclub de Hellekens 
opent 3e en 4e padelbaan
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Eyckelbergh & De Hint (Gielen druk print webmedia)
Piet Hakkens  T 06 415 688 37 / Hennie van Schaijk  T 0497 551 777

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW VACATURE IN 

ONZE WEEKBLADEN?
Bereik 35.000 brievenbussen 

in de Kempen!

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

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo

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

Meer weten? Kijk op foldersbezorgen.com

Word bezorger bij Spotta!

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

Extra geld verdienen?
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WERKVOORBEREIDER / TEKENAAR

Werken in de wereld van morgen.
Voor jou vinden wij alleen het beste goed genoeg!

MEER INFORMATIE OP

INSTALLATIEMONTEUR

MAGAZIJNBEHEERDER

CALCULATOR UTILITEIT

VACATURES

Het beste uit één wereld … iets waar we iedere dag mee bezig 
zijn. Ook als het gaat om ontwikkeling. Want als onze mensen 
de beste zijn in hun vak én dat bovenal blijven, dan is morgen 
altijd een mooie dag. Binnen Aqualon van Zutphen zetten we 
daarom vol in op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. We 
hebben je naast uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden ook 
veel anders te bieden:

• Een echt familiebedrijf waar je werkt binnen een fijn team
• Fitnessabonnement voor onbeperkt sporten
• Ergonomische werkplekken in een modern kantoor met mooi 

uitzicht
• Klimaatbeheersing (bij ons binnen nooit te koud of warm)
• Opleiding en vakgerichte cursussen
• Een plezierige en uitdagende werkomgeving
• Vrijdagmiddagborrel mét borrelnootjes en leuke personeelsfeestjes

Je bent enthousiast over werken in de wereld van morgen. Jij 
ziet jezelf wel aan de slag gaan bij Aqualon van Zutphen. Maar…  
je ziet er niet direct een passende vacature tussen staan? Ook 
dan ontvangen we graag je sollicitatie! Bij ons is er altijd plaats 
voor jou en je motivatie. 

Aqualon van Zutphen Installatietechniek | Lange Voren 18 | 5521 DD Eersel | 0497 51 70 92 | info@aqualonvanzutphen.nl | www.aqualonvanzutphen.nll

Aqualon van Zutphen Installatietechniek. Het beste uit één wereld.

OPEN SOLLICITATIE

Vitaliteit bij Aqualon van Zutphen in samenwerking met:

WWW.WERKENINDEWERELDVANMORGEN.NL

HET BESTE UIT ÉÉN WERELD.

Plaats de camera van je mobiele device
boven de QR-CODE om te scannen.

Direct naar de website!

32-40 UUR

32-40 UUR

40 UUR

32-40 UUR



2612 november 2021

HEI & VENNENTOCHT

VOOR MEER INFO: WWW.TCNETERSEL.NL

30 KM 45 KM 55 KM

2 1  N OV E M B E R  2 0 2 1
V E RT R E K  8 . 0 0 - 1 0 . 0 0  U U R
D ’ N  D R I ES P R O N G
C A R O LU S  S I M P L E X P L E I N  1 7

B E WA A K T E  F I E T S E N S TA L L I N G

INFORMATIEF

BLADEL - Op het eiland Okinawa in Japan 
bereiken de bewoners een buitenge-
woon hoge leeftijd. Naast voeding en 
klimaat denkt men dat Ikigai hier een 
belangrijke rol in speelt.

Vraag jij je soms af of je wel aan het doen 
bent wat de bedoeling is voor jou? Haal je 
vervulling uit wat je doet? Voel je je tevre-
den? Ben je aan het doen waar je blij van 
wordt? Ben je van betekenis voor anderen? 
Voel je je soms gevangen in je eigen leven?
Michelle Martens geeft de workshop Ikigai. 

“Ik ben Michelle Martens en leef mijn Ikigai 
door het werk dat ik mag doen bij Het Vrije 
InZicht. Ik begeleid mensen zowel individu-
eel als in groepen op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn. In 
deze workshop proef je aan hoe je je Ikigai 
zou kunnen vinden.”

Ikigai is Japans voor een reden van be-
staan. Er zijn 4 gebieden die je Ikigai be-
palen, namelijk waar je van houdt, waar je 
goed in bent, wat de wereld nodig heeft en 
waar je voor betaald kunt worden. Het mid-
den waar alles samenkomt, dát is je Ikigai.

Wil je meer weten over wat Ikigai voor jou 
kan betekenen? Reserveer dan een kaartje 
voor deze workshop! De workshop is van 
20.00 tot 21.30 uur op woensdag 24 no-
vember in Bibliotheek Bladel. Reserveer 
je kaartje via de website. Kaartjes kosten 
€ 2,50 voor leden en € 5,00 voor niet-leden 
van de bibliotheek.

www.bibliotheekdekempen.nl

Workshop Ikigai van 
Het Vrije InZicht in 
Bibliotheek Bladel

Foto: Michelle Martens

Op vrijdag 26 november gaan we in ge-
sprek over de iep op de hoek van de 
Floreff e-straat/Averbodelaan, naast 
de begraafplaats, in Hooge Mierde. Dit 
gesprek voeren we met omwonenden, 
ondernemers en andere betrokkenen. 

Het wordt daarom ook wel omgevingsdia-
loog genoemd. Van deze omgevingsdialoog 
maken we een verslag dat wij aanbieden 
aan het college van B&W. Mede op basis 
van dit verslag wordt er een beslissing 
genomen over de toekomst van de iep. 

Wil je meepraten over de toekomst van de 
iep? Je bent van harte welkom op vrijdag 
26 november bij café De Bijenkorf, 
Myrthaplein 8 in Hooge Mierde. Aanmel-
den is niet nodig, je kunt binnenlopen tus-
sen 12.00 en 14.00 uur.

Praat mee over iep in 
de Averbodelaan

Onze burgemeester en wethouders heb-
ben besloten tot twee nieuwe straatna-
men in Hulsel: Hoogendries en Deenen-
dries. Hierbij is rekening gehouden met 
de wetgeving en de adviezen van Heem-
kunde Werkgroep Reusel en Heemkun-
dekring de Mierden. 

Oneens? Je kunt binnen zes weken be-
zwaar indienen aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 11, 5540 
AA Reusel. Vermeld je naam, adres, moti-
vatie datum en handtekening. Je kunt ook 
een voorlopige voorziening aanvragen via 
mijn.rechtspraak.nl/keuze of bij Rechtbank 
Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

Nieuwe straatnamen 
in Hulsel: Hoogen-
dries en Deenendries
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WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

Persoonlijk Interieuradvies
ALLES WORDT DOOR ONS GEMETEN EN GEÏNSTALLEERD

6.000 m² COMPLETE WONINGINRICHTING

in leder 
of stof maatwerk

RELAXFAUTEUILS BARKRUKKEN RAAMBEKLEDING WANDBEKLEDING VLOERBEKLEDING

een greep uit onze

A C T I E S:*
*vraag naar de voorwaarden en/of
kijk op de website voor al onze acties

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

https://www.profita.nl/advies

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

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

Tempur actie:
Op bijna alles van Tempur: 
50% korting op het tweede artikel

Treca actie: 
exclusieve boxspringset
Edition Spéciale v.a. € 5.595,--

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

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

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

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

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

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

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

Bank Flint 
in meerdere opstellingen 
mogelijk

afgebeeld: hoekbank

Varier actie:
Gratis voetenbank
bij Varier Peel™ en 
Kokon™

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 5

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#6

5 3 4
2 3 4 2 3 6

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

9 7 4 1 9 8
3 9 7
7 8 4 4 6 7 1

7 2 1 6 2
8 5 9 4 3

8 6 7
9 1

6 3 9
2 5 9 2 4

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

9 1 3
9 8 3 7 8 2

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

4 7 8 9 1 5
5 6 5

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 45

Faith m
eans belief in som

ething concerning w
hich doubt is theoretically

possible.
-- W

illiam
 Jam

es

6 3
9 4 8

5 6 8 7
3 2 6

1 5 2
8 7 2 3

9 4 1
2 4

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

ACHTERNAAM
AFGOD
BANIER
BLAAM

BRAADSLEE
BRUUT

BUNSCHOTEN
CEDER

COMMUNIE
DETAIL

DIALECT
EDITIE

EXAMINEREN
FLUIM

FRIES
KASSA

KASTENWAND
KEBAB
KERST

KORSTMOS
KUBUS
LERAAR
LOTING

MEIBOOM
NASCHRIFT

NAWEE
NEKHAREN

PRIVÉ

PRUIM
RUGBYTEAM

SONNET
SPEEDY
SPITS
STATIG
TEINT
TIBET
TOETS

VECHTJAS
VLUCHT

WATERFIETS
WENSKAART

ZANDAAL

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Clemens van der Heijden uit Reusel

met de oplossing: 
‘Zeker van zijn zaak zijn’

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

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

Thema: Economie / Bedrijfsleven • Oplossing: Zeker van zijn zaak zijn • Antwoorden: A: Modezaak – B: Baas boven 
baas – C: Takenpakket – D: Een gat in de markt – E: Beursgang – F: Vakkenvuller – G: Koehandel – H: Een afl opende 
zaak – I: Bankzitters – J: Kleinbedrijf – K: Wapenindustrie – L: Handelwijze –M: Omzetbelasting – N: Winkelwagen – 
O: Supermarkt – P: Doe-het-zelf-zaak – Q: Bedrijfslogo – R: Nevenfunctie

In deIn de
dierentuindierentuin

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 45

You w
ill be successful in your w

ork.

7 2
5 7 2 3
7 2 9 5 1

7 8 9 2
5 3 8 9

3 1 8 5
3 7 2 8 4

5 3 6 1
4 9 Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Kluitdelen en tegelwippen
Renate op haar blauwgroene pad

In mijn tocht op het blauwgroene pad, leer ik elke dag nieuwe dingen. Super 
interessant. Deze week was ik op een inspiratiebijeenkomst om met mensen 
die een blauwgroen hart hebben te brainstormen over hoe we onze gemeente 
hittebestendiger kunnen maken, hoe we meer water in de grond kunnen vast-
houden en hoe we onze directe leefomgeving kunnen vergroenen.

Tijdens de bijeenkomst leerde ik nieuwe woorden. Ik dacht dat ik alle woorden uit 
de Dikke van Dale al kende maar dat bleek niet zo te zijn. Ik weet nu namelijk wat 
kluitdelen is en dat wist ik drie dagen geleden nog niet. Het heeft niets te maken met 
‘de kluit belazeren’ of ‘met een kluitje in het riet gestuurd worden’. Het is een vrij 
letterlijke betekenis. Als je namelijk in je tuin gaat werken en een plant wordt te groot, 
dan kun je ‘m uit je tuin spitten, in vieren delen en drie delen weggeven. De kluit delen 
dus. Daarmee maak je andere mensen blij want die hebben een nieuwe plant in hun 
hof en jij hebt méér ruimte in je tuin. Als je dat met meer mensen doet, heb je in 
no-time een nieuwe verzameling planten in je tuin. En een bijkomend voordeel is dat 
je het lekker warm hebt van het spitten en dus de kachel niet aan hoeft te zetten. 
Héél milieubewust! 

Nog een mooi nieuw woord: tegelwippen. Niet te verwarren met wc-potwerpen, waar 
onze Koning ooit master in was tijdens een olijke middag in april. Ook hier mag de 
betekenis weer vrij letterlijk worden genomen: wip de tegels uit je tuin. Daarvoor in 
de plaats kun je bloemenzaad strooien of een paar mooie planten terugplaatsen. Dan 
loopt het regenwater in de grond in plaats van in het riool en dat is goed voor het 
waterpeil in de grond. Er blijkt zelfs een soort competitie te zijn waarin steden elkaar 
uitdagen om zoveel mogelijk tegels te wippen. Steden moeten groener want elke 
tegel die er niet ligt, draagt bij aan een paar graden koeler in de zomer. Oké, het gaat 
om tiende of honderdste graden maar alle beetjes helpen.

Terugdenkend aan mijn tuinscore zou ik eigenlijk meteen een deel van mijn voor-
tuin moeten wippen maar ik herinner me de moeite die het me kostte om ze 
allemaal op hun plek te leggen. Ik kan de pijn in mijn rug nog voelen, met een 
beetje fantasie. Maar ooit gaat het ervan komen en dan meld ik me meteen 
aan voor het WK Tegelwippen. Hoe ik ervoor ga trainen? Geen idee, dus ik ver-
moed dat ik niet met de beker naar huis zal gaan. Dat is ook niet het doel. 
Het gaat erom dat je met relatief 
weinig inspanning de aarde 
een beetje helpt. Het water 
iets langer in de grond houdt, 
daarmee de temperatuur ietsje 
laat dalen en niet geheel onbe-
langrijk: geniet van het groen 
in je tuin. Mensen met veel 
groen in hun tuin zijn aardiger 
en rustiger, dat is bewezen. Doe 
er dus je voordeel mee en ga 
gezellig een potje tegelwippen 
of kluitdelen; je zult zien dat je er 
een leuker mens van wordt.

Meer weten? 
www.blauwgroenbladel.nl

Najaar 2021Najaar 2021

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

Een goede baan vinden is één, 
een goede baan houden is twee...
Kun jij de volgende vragen met “ja” beantwoorden?

1. Loop jij vast in jouw huidige functie? 
 2. Lukt het niet om die ene promotie te krijgen die jij zo graag wilt? 
 3. Zit jij je suf te solliciteren maar is er weinig resultaat? 
 4. Kom jij binnenkort in de WW te zitten en weet jij niet wat jij moet doen?
 5. Krijg jij nog geen grip op jouw � nanciële situatie?

Dan ga ik een kennismakingsgesprek met jou aan. Het enige wat jij 
daarvoor moet doen is een email sturen naar info@werkkarakter.nl
en ik neem contact met jou op. 

Pak deze kans en start met het creëren van jouw nieuwe toekomst!

BLADEL - Afgelopen zaterdag 6 novem-
ber was het al vroeg in de ochtend een 
en al bedrijvigheid bij de bijenhal van 
bijenvereniging St. Ambrosius uit Bladel, 
welke is gelegen aan de Bloemeneik, een 
zijstraat van de Bredasebaan. De zen-
ding bloembollen van Velt (Vereniging 
voor Ecologisch Leven en Tuinieren), een 
project opgezet in samenwerking met de 
Provincie Noord-Brabant, waren gearri-
veerd en moesten de grond in.

Op aanwijzing van de voorzitter werden de 
ruim 1000 bloembollen door de aanwezige 
leden van de vereniging in een rap tempo 
de grond in gewerkt. Een verrassende be-
zoeker onder de bollenplanters was wet-
houder Davy Jansen en die kwam niet al-
leen voor een gelegenheidsbezoekje maar 
stak ook heel enthousiast de handen mee 
uit de mouwen. 

“Ik heb me min of meer verplicht gevoeld 
om te komen helpen omdat ik de voorzitter 
van jullie heb ingeseind over dit prachtige 
bloembollenproject. En ik moet zeggen, ik 
doe het met veel plezier”, aldus wethouder 
Davy Jansen. Na een uurtje hard werken 
waren de verscheidene soorten bloembol-
len op de juiste plaats de grond in gegaan 
en was het tijd voor de inmiddels gearri-
veerde koffi  e. 

Het werd een hele plezierige afsluiting van 
deze plantdag. Nu maar afwachten wat het 
voorjaar ons en onze bijen gaat brengen 
aan een veelkleurig palet van de verschil-
lende soorten bloembollen. 

Wij, de leden van St. Ambrosius, zien er 
met belangstelling naar uit. U bent van 
harte welkom om eens een kijkje te komen 
nemen!

Wethouder Davy Jansen bezoekt 
bijenhal St. Ambrosius

REUSEL-DE MIER-
DEN - Sinds dit 
jaar hebben een 
aantal D66-leden 
uit de gemeente 
een afdeling D66 

Reusel-De Mierden opgericht. Wij willen 
ons vanuit het gedachtengoed van D66 
inzetten voor onze gemeente. Daarom 
doen wij mee met de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022.

‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’, 
willen wij vertalen naar Reusel-De Mierden. 
Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Hiervoor 
organiseren wij bijeenkomsten in de vier 
kernen. De eerste succesvolle bijeenkomst 
heeft inmiddels plaatsgevonden in Hulsel. 
Wij nodigen u uit om ook op de komende 

avonden, onder het genot van een kopje 
koffi  e, met ons te delen wat er volgens u 
belangrijk is voor Reusel-De Mierden. Met 
de resultaten van deze avonden gaan wij 
het D66 Reusel-De Mierden verkiezings-
programma schrijven. 

De avonden vinden plaats op donderdag 
18 november in De Schakel, De Stad 5 in 
Hooge Mierde en donderdag 25 november 
in De Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde. 
De inloop is om 19.30 uur, we starten om 
20.00 uur en om 21.30 uur sluiten we af. U 
bent van harte uitgenodigd.

Het D66 team: 
Bart Kapteijns (lijsttrekker), Berry Kock, 
Digna Cusell, Bas van den Bosch en Moni-
que van Besouw

Uitnodiging inloop- en inspraakavonden
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Een duim omhoog voor iedereen van buurtvereniging 
D’Ekker en De 7 Tak die tijdens de Halloweentocht 
hun huis versierd en een activiteit hadden. De kinderen 
hebben heerlijk gegriezeld!

Namens BV D’Ekker

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

Een duim omhoog voor de Jumbo-medewerkster 
in Bladel. Mijn moeder (87) was helaas haar pasje 

vergeten na het doen van boodschappen met rollator. Zodoende moest ze terug naar huis. 
Toen ze met pas terug bij de kassa kwam was ze wat vermoeid geworden. De attente 
medewerkster die dit zag had haar een kopje thee en cake aangeboden en ze mocht 
daarna een bloemetje uitzoeken. Haar dag was weer helemaal goed. Namens mijn 
moeder een duim omhoog voor deze lieve dame!

Haar dochter Grace

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

Mijn duim gaat omlaag voor degene die in de omge-
ving van D’ouwe toren/speeltuin Hofstad in Bladel 
bijna elke avond vuurwerk afsteekt. Een erg onvolwas-
sen gedrag. Onze honden durven na een knal niet eens 
meer hun nodige behoefte te doen in de avond!

Een geërgerde buurtbewoner

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

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!

De ‘Duim’ gaat omlaag

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
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  WIST
     JE 
DAT...?

... er een spin is 
die voor haar 
jongen zorgt?

De wolfspin draagt 
haar eitjes met zich 
mee. Ze zitten onder 

aan haar buik, 
tot ze uitkomen. 
De jonge spinnen 

klimmen daarna op haar 
rug en blijven zitten 
tot ze oud genoeg zijn 
om voor zichzelf te 
zorgen. Dat kan wel 

langer dan twee weken 
duren.

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

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

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

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

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

Bestuur Hulp in Nood 
Hapert

Hulp in Nood 
KerstattentieKaarten

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

40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2

www.pc55.nl 
goed om 
te weten
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Vrijwillige kok gezocht
Het Praktijkhuis zoekt een enthousiaste 
hobbykok die samen met de deelnemers 
wil koken in onze keuken. Je leert de deel-
nemers van verschillende nationaliteiten 
basisvaardigheden aan en maakt samen 
lekkere gerechten. We kunnen veel van 
elkaar leren en van elkaars gerechten proe-
ven.

Je hebt plezier in koken, bent geduldig, 
creatief, kunt een luisterend oor bieden 
en enthousiasmeren. Meld je dan aan bij 
coördinator Mw. A. Maas 06-11809285 of 
praktijkhuis@bladel.nl.

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

1x per maand lekker samen spelen! 
Buurtgezinnen zoekt een liefdevol, rustig 
steungezin voor een alleenstaande moeder 
en haar 12-jarige zoon.

Deze moeder is chronisch ziek, waardoor 
de zorg voor kind en dagelijkse dingen veel 
van haar vragen. Het zou deze moeder 
erg helpen als haar zoon een zaterdag per 
maand in een fi jne omgeving kan zijn. 

Hij is een slimme jongen die soms wat meer 
tijd nodig heeft om te kunnen reageren en 
gaat naar het voortgezet speciaal onder-
wijs. Hij spreekt graag af met vriendjes, 
heeft interesse in techniek, speelt graag 
buiten, zwemt en houdt van gamen!

Meer info bij coördinator Bladel en Reusel-
de Mierden, Dianne Mariën, 06-83357211 
of dianne@buurtgezinnen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

  Een bedankje…..

Voor de vele gelukwensen, kaartjes en bloemen 
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Het was een geweldige dag!

Bert en Riek Gijbels-van de Laar

Bedankt!Bedankt!

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

Op woensdag 24 november gaat het over 
warmtepompen. Het beleid van de Rijks-
overheid is om over ongeveer 10 jaren geen 
aardgas meer te gebruiken voor de verwar-
ming van woningen. Ook de productie van 
warmwater kan dan niet langer op aardgas. 
Het meest logische en gangbare alternatief 
is de warmtepomp. Dit is een apparaat 
dat met een heel hoog rendement (400%) 
warmte kan maken. Daarvoor zijn nodig: 
elektriciteit en warmte uit de omgeving.

Is de woning geschikt?
Veel oudere woningen zijn nog niet geschikt 
voor een warmtepomp, maar wel geschikt 
te maken. In de workshop komen ook deze 
facetten aan de orde. Daarnaast laten we 
de voordelen van een warmtepomp zien en 
natuurlijk hebben we het ook over de kos-
ten en subsidies.

Aanmelden
De workshop is interactief. Er is dus gele-
genheid om vragen te stellen. De aanvang 
is om 20.00 uur. Aanmelden kan via de 
website van de Bibliotheek de Kempen. 
Zoek naar Workshops onder Activiteiten. 
Kort voor de dag dat de workshop plaats 
vindt, kijk je een link toegestuurd. 

Deelname is gratis.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online workshop over warmtepompen
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Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA

VERMAKELIJK

LAGE MIERDE - Op zaterdag 6 novem-
ber werden in gemeenschapshuis De 
Ster in Lage Mierde tijdens het Bussen-
fist de nieuwe Prins en Adjudant be-
kendgemaakt. ’s Middags werden bij het 
Buskesfist al de nieuwe Jeugdprins en 
Jeugdprinses gepresenteerd.

Het was om 11 over twee de eer aan de 
Buskes en Bussinnekes om tijdens het 
Buskesfist de nieuwe Jeugdprins en 
Jeugdprinses van het Peperbussenrijk toe 
te juichen. Jeugdprins Siem en Jeugdprin-
ses Luna werden op zinderend spannende 
wijze bekendgemaakt. Siem Willems en 
Luna Wouters gaan tijdens carnaval 2022 
het Peperbussenrijk bestieren onder het 
motto: ‘De stilte voorbij, nu knallen wij!’ 
Met behulp van de Buskesbende en de 
feestmuziek van DJ Tijme is er die middag 
een geweldig feest gevierd! 

’s Avonds werden tijdens het Bussenfist 
de bevriende carnavalsverenigingen uit 
het Haoiboerenrijk, Narrendonk en het 
Haaikneuterrijk ontvangen. Het Mierds 
Stertheater begon stipt om 11 over half ne-
gen met hun zeer ludieke presentatie van 
de Prins der Peperbussen. Na de count-
down vloog Sem de Jong het podium op. 
Als jongste prins van het Peperbussenrijk 
ooit gaat hij als Prins SEM DE JONGste 
samen met zijn adjudant Dennis Wouters 
tijdens carnaval 2022 regeren over het  
Peperbussenrijk. Het motto van dit jaar is: 
‘Stil zitten, ho maar?!’ Een motto, dat niet 
alleen op het lijf van de prins is geschre-
ven, maar ook staat voor de manier waarop 
we in 2022 carnaval gaan vieren. DJ Stan 
zorgde voor opzwepende muziek, die de 
temperatuur in de zaal tot grote hoogte liet 
stijgen. 

In het dagelijks leven studeert Sem voor 
onderwijsassistent. Hij loopt daarvoor nu 
stage op de basisschool in Hulsel. Daar-
naast is hij bij SDO’39 trainer van 3 voetbal-
teams en coach van één van deze teams. 
Zelf voetbalt hij ook bij SDO’39.

We gaan er volgend jaar weer een geweldi-
ge carnaval van maken. Zeker niet stil zit-
ten en flink knallen bovendien. Dat gaan we 
doen met Jeugdprinses Luna, Jeugdprins 
Siem, Prins SEM DE JONGste en adjudant 
Dennis, maar vooral met iedereen die car-
naval in het Peperbussenrijk een warm hart 
toedraagt. Alaaf!

Sem de Jong prins 
CV de Peperbussen
Siem Willems en Luna Wouters Jeugdprins en -prinses

REUSEL - Na een hele tijd alleen maar 
thuis mogen oefenen en niet samen, zijn 
we ondertussen al weer een tijdje aan 
het repeteren met elkaar in De Kei. Hier 
worden wij allemaal erg gelukkig van en 
daarom willen we ook weer graag aan ie-
dereen laten horen dat we weer mogen!

We organiseren op zaterdag 27 november, 
om 20.00 uur, in CC De Kei een mooi mu-
zikaal concert in samenwerking met Blaas-
kwintet G&K. Dit blaaskwintet zal vooral 
(licht) klassieke muziek ten gehore gaan 
brengen. 

Tijdens dit concert zullen er ook een aantal 
leden van harmonie Concordia gehuldigd 
gaan worden. En dat zijn niet de minste! 
Yvonne van de Hout, Wim van Gompel en 

Jos van Loon zullen gehuldigd gaan wor-
den. Zij zijn respectievelijk 40, 50 en 70 
jaar lid van muziekvereniging Concordia. 
Dit is natuurlijk voor alle drie al een hele 
tijd, maar voor Jos van Loon is dit toch wel 
uitzonderlijk. Want er zijn niet veel mensen 
die kunnen zeggen dat ze al 70 jaar lid zijn 
van een vereniging. Hier willen we dan ook 
even extra bij stilstaan tijdens ons concert.

Aangezien we nog niet helemaal verlost zijn 
van alle corona-perikelen willen we vooraf-
gaand graag weten wie er naar ons concert 
wil komen. Hiervoor kunt u zich aanmelden 
via: bestuur@concordiareusel.nl. We willen 
u er nog op wijzen dat u bij binnenkomst 
uw QR-code en legitimatiebewijs moet 
kunnen laten zien. Hopelijk tot zaterdag 27 
november. Wij kijken ernaar uit!

Concert muziekvereniging 
Concordia Reusel
In samenwerking met Blaaskwintet G&K

weekkrant PC55 goed om te weten
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Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Ham
lappen

Kippen
bouten 

Kip saté
schnitzels

Sla
vinken 

Runder 
entrecôte

SlaSla

500 gram € 4,75
Kip satéKip saté

500 gram€ 2,99
Runder Runder 

100 gram € 1,29

Tongenworst

Casselerrib gegrild

Tongenworst
100 gram € 1,59
Tongenworst

Casselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrild

Tongenworst
100 gram € 2,39

Casselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrild

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 15 NOVEMBER T/M ZATERDAG 20 NOVEMBER

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

                                                      

100 gram 100 gram € 1,29€ 1,29€ 1,29€ 1,29

Runder 
stooflappen

KOMKO�ER

Een gevulde wrap 
met kip in saus. 
Met bovenop �n  
l�gje geraspte 

k�s.       

WRAP MET KIP

Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap Een gevulde wrap 
met kip in saus. met kip in saus. met kip in saus. met kip in saus. 

Een gevulde wrap 
met kip in saus. 

Een gevulde wrap Een gevulde wrap 
met kip in saus. 

Een gevulde wrap Een gevulde wrap 
met kip in saus. 

Een gevulde wrap Een gevulde wrap 
met kip in saus. 

Een gevulde wrap 

Met bovenop �n  
met kip in saus. 
Met bovenop �n  
met kip in saus. 

l�gje geraspte 
Met bovenop �n  
l�gje geraspte 

Met bovenop �n  

k�s.       
l�gje geraspte 

k�s.       
l�gje geraspte 

Komko�ers zijn 
al�jd goed. Le�er 
bij �n m�l�jd of 
als tu�ed�rtje.

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

lappenlappenlappen

schnitzelsschnitzels

Onze gri�worst 
blij� favoriet. Bij 
de bo�el of le�er 
op de boterham.

GRI�WORST

WRAP MET KIP
diverse smaken!WRAP MET KIP

V�lzijdig

GRI�WORST
Ambachtelijk

op de boterham.
NU EXTRA V¤RDELIG

NU EXTRA V¤RDELIG

500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram

lappenlappenlappenlappenlappenlappen

500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram € 4,75€ 4,75€ 4,75€ 4,75€ 4,75€ 4,75 500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram 

NU EXTRA V¤RDELIG

vinken vinken vinken 

Casselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrild

4+1
GRATIS

entrecôteentrecôte

Casselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrildCasselerrib gegrild

entrecôteentrecôte
100 gram € 1,75

schnitzelsschnitzels
4+1

GRATIS

Personeel gezocht
Wij zijn per direct op zoek naar 

nieuwe medewerkers 
voor ons �liaal in Bladel.

Lijkt het jou leuk om klanten 
te helpen en veel dingen 

te leren op het gebied van 
vlees, groenten en dergelijke.

Solliciteer dan nu!

Wij zoeken zowel parttimers als fulltimers. 
Dagen en uren in overleg. 

bel: 0622780080 of mail: slagerij@hetlandleven.com
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16 November opening nieuwe winkel

+ 3 1 ( 0 ) 4 9 7 3 3 8 6 0 1    l i n g e r i e - a t - c o r i n a . n l

Elsenhof 8 ,  5571 LA Bergeijk

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

KEMPENENERGIE

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

Kom naar ons energieloket

Nu ook in Reusel!
Kerkplein 3 (gemeentehuis)

 Gratis tips over energiebesparing 
en (collectief) duurzame 

energie opwekking?

Door Piet Gijsbers

HAPERT - Tour- en Wielerclub Hapert 
viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Eén 
van de activiteiten om daar aandacht aan 
te besteden is een Wielercafé in Grand-
café ’t Huukske in Hapert. Op woensdag 
17 november kunnen leden van de ver-
eniging en andere wielersportliefhebbers 
zich opmaken voor een avondje nostal-
gie en actualiteit met enkele prominente 
gasten uit de wielerwereld.

Het belooft in het Haperts Wielercafé een 
interessante avond te worden. De presen-
tatie is in handen van Rien van Horik, de 
wielerspeaker die in het hele land wedstrij-
den van jeugd tot professionals van des-

kundig commentaar voorziet. In Hapert 
treft Van Horik enkele prominente perso-
nen uit de wielersport. Om te beginnen is 
daar John van den Akker. De oud-profren-
ner boekte al in 1986 op 19-jarige leeftijd 
voor eigen Veldhovens publiek een over-
tuigende zege in de Omloop der Kempen. 
Het leverde hem een profcontract op met 
de nodige successen. Vier jaar maakte hij 
deel uit van de succesvolle PDM formatie 
met etappezeges in de Ronde van de Mid-
dellandse Zee en in het Spaanse Murcia. 
Hij streed in Parijs-Roubaix in 1990 mee op 
het voorplan en reed tweemaal de Ronde 
van Spanje in dienst van sprinter Jean-Paul 
van Poppel. De Veldhovenaar bracht 1993 
de Tour de France in het shirt van het Itali-
aanse ZG Mobili tot een goed einde. 

Iets meer recent is de wielercarrière van 
Dirk Bellemakers. Vijf jaar lang reed hij bij 
de kleinere Belgische formatie Landbouw-
krediet. Bellemakers combineerde in die 
tijd zijn profcarrière met een hbo-opleiding. 
“Want als je geen topper bent, moet je er 
toch iets naast hebben. Ik moest het niet 
van mijn talent hebben, maar eerder van 
hard werken voor meer talentvolle ploeg-
maten.” In de Ardennenklassiekers liet hij 
zich jaarlijks opmerken, maar zat dan een 
dag later alweer in de schoolbanken. Zijn 
mooiste contract werd dat bij Lotto-Belisol. 
Na zijn wielercarrière zette hij in Eindhoven 
het bedrijf Belisol, niet toevallig zijn eerdere 
sponsor, op poten. 

Een andere prominente gast is Gerry van 
Gerwen, bekend als oud-wielrenner, ren-
nersmakelaar en directeur van de Milram- 
profploeg. Dries van Gestel uit Arendonk, 
profwielrenner in het Franse team Total 

Direct Energie, kan vertellen hoe het er 
vandaag de dag in het profpeloton aan 
toe gaat. Zijn landgenote Heidi van de Vij-
ver werd in 1993 de laatste winnares van 
de Tour Féminin. Zij is nu ploegleidster bij 
Ciclismo Mundial, het team waarvan ook 
Aniek van Alphen uit Hapert in wegwed-
strijden deel van uitmaakt. Van de Vijver 
weet na vijftien jaar ervaring als ploegleid-
ster hoe de wielerwereld werkt en kent de 

specifieke aard van het vrouwenwielren-
nen als weinig anderen. Het belooft een 
geweldige avond te worden in Grandcafé 
’t Huukske, Kerkstraat 76 in Hapert, met 
een mix van wielernostalgie. De aanvang is 
om 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 
uur. De toegang is gratis voor alle wieler-
sportliefhebbers. Het aantal zitplaatsen is  
beperkt en vol = vol. Voor nadere info:  
Tonnie Jansen, tel. 06-13865229.

Wielercafé met prominenten bij 40-jarige TWC Hapert

John van den Akker aan de start van de individuele tijdrit tijdens het Stella Artois  
profcriterium in 1989 in Valkenswaard. (Foto: Gerard Wolfs)

Dries van Gestel 
(Foto: gettyimages)
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meeltjes

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

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).

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

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

Kettler roeitrainer € 65,00. 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.

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

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.

2 gegalvaniseerde giertonnen, 600 L, van 
vroeger op de hoogkar. Tel. 06-12923962.

Platte buis kachel. Tel. 06-12923962.

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

14 pockets van beroemde wielrenners, € 1,00 
per stuk. 1 strippocket € 1,00. Groothandboek 
wielrennen € 3,00 en wielrennen € 3,00. Boek 
Tour de France 101 jaar (1903-2004), € 7,50.
Tel. 0497-384961.

Verhuisdozen v.a. € 1,- p/st. Tel. 06-46314698.

Oude en droge steigerplanken, lengtes 2 tot 
2,60 m, € 5,- p/lengtem. Tel. 06-52047317.

Nieuwe aggegraat, Hyundi HPG 3800, 
2 stopcontacten. Tel. 06-51756003.

Oude staande gietijzeren brievenbus, € 300,-.
Tel. 06-29014825.

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

4 keukenlades voor kastjes, br. 60 cm, d. 50 
cm, h. 18 cm, € 20,- p.st. 3 sofabeschermers, 
nieuw, bruin, 2 van 1.65 x 1.79 en 1 van 2.80 x 
1.79. € 15,-. TV-tafeltje, zwart, draaibaar, 
€ 25,-. Spiegel met houten lijst, 79 x 37, 
€ 10,-. Tel. 06-42582378.

Houten schommelmotor voor kinderen v.a. 2 
jaar, l. 90 cm en br. 33 cm. Tel. 06-82735268.

Winterbanden op aluminium velg voor Toureg 
of Audi, 5 gaats, steek 75 mm, Vredestein 
275/40-R20 -106 V. € 300,-. Tel. 06-54363873.

TV-kastje, zwart, 90x39x38. Quinny buggy, 
inklapbaar. Tel. 06-15575024.

Phaff naaimachine, i.g.st. Tel. 06-15575024.

Nieuwe herenhorloge met Romeinse cijfers. 
Tel. 06-15575024.

4 winterbanden, Michelin Alpina 4, op stalen 
velgen, 15 inch, voor Peugeot. € 100,-.
Tel. 06-20735334 (na 18.00 uur).

Div. puzzels, o.a. Paw Patrol, Playmobile, 
Madagascar, v.a. € 3,00. Tel. 06-21853899.

Zinken vuilnisbak met vaste deksel € 15,00.
Zinken kinderteiltje € 5,00. Tel 0497-383555.

Te huur woonruimte
Ideaal voor starters. Omgeving Bladel. 
Tel. 06-15212519.

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: 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.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp in Bladel, 
ochtend of middag in de week. Voorkeur 
donderdag. Tel. 06-36355537.

GEZOCHT: Enthousiaste kracht voor o.a. 
plantwerk in de bosbouw, periode nov-feb.
Zelfstandige of tijdelijk contract.
Info: tel. 06-44028520. 

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

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: 2 boxspings, elk 
90x200 cm, demontabele pootjes, i.g.st.
Tel. 0497-592164.

GRATIS AF TE HALEN: Logeerbed, 80x190 
cm, incl. matras, ingeklapt is het een stoel.
Tel. 0497-383375.

GRATIS AF TE HALEN: Salontafeltje, zwart, 
90x55x45, blad is beschadigd. Tel. 06-15575024.

GRATIS AF TE HALEN: Klinkers, 90 stuks 
8x10 cm, 345 stuks 10x20 cm, 140 stuks 
10x10 cm. Tel. 06-46914138.

GRATIS AF TE HALEN: Hamsterkooi, br. 50, 
h. 28, l. 34 cm. Tel. 06-46914138.

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: Gratis tweedehands magnetron 
voor drogen hout. Tel. 06-42913790.

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

TE HUUR

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

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

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

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

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

PC55 is aangesloten bij

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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*GOED BEREIKBAAR *GUNSTIGE PRIJZEN * GELEGEN TEGENOVER TANKSTATION

* DEZE WEEK BESTELD = VOLGENDE WEEK GELEVERD!

RELAXACTIE BIJ WINZO 

WINZO 2 ki . . · · )
v

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

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

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

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

TOONMODELLEN: DEZE WEEK BESTELD = VOLGENDE WEEK GELEVERD!

RELAXACTIE BIJ WINZO
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Ik spreek de laatste tijd best veel mensen die 
geloven dat er ‘Iets’ is. Niet een persoonlij-
ke god maar wel een hoger principe. Ergens 
is dat wel begrijpelijk. Ze hebben God nog 
nooit gezien of gesproken. En ze kunnen 
zich moeilijk voorstellen dat Hij met ieder-
een tegelijk een band kan hebben. Soms 
helpt het als ik de vergelijking maak met een 
computer. Een slimme computer kan van al-
les tegelijk, wat wij mensen niet kunnen. Als 
God bestaat, is Hij slimmer is dan de slimste 
computer. Dan is het voor Hem een eitje om 
aandacht te hebben voor ieder van ons. Als 
fi losoof heb ik ook geleerd om verschillen-
de zijnsgraden waar te nemen. Een wezen 
met intelligentie kan meer dan een dood 
ding. Een wezen met vrijheid kan zelfs nog 
meer. Niet alleen wat het instinct dicteert, 
maar ook wat de verbeelding ingeeft. Als wij 
mensen inderdaad een ‘persoon’ zijn (uniek/
vrij/redelijk), dan is het niet gek - eigenlijk 
zelfs logisch -  dat de kerk God een persoon 
noemt. Want een ‘iets’ is qua zijnsgraad 
lager dan een ‘iemand’. En als God God is, 
staat Hij niet onder ons maar boven ons. 
Tegen iets praten is menselijk, maar ook een 
beetje raar. Praten doe je met iemand. Dat 
is bij God ook zo. Eigenlijk wordt Hij pas 
Iemand voor ons als we tot Hem bidden. 
Daarover een andere keer meer. 

Pastoor Schilder

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       
                 Ter ere van St. Elisabeth
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. herenkoor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 15 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 16 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 17 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 18 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 19 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 20 november
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kennismaking vormelingen 
                 met Mgr. Mutsaerts
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Vormselviering (m.m.v. cantor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

Christus, Koning van het Heelal
34e Zondag door het Jaar
Zondag 21 november
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus 
                 (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. Plena Laetitia)
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, doop Christoph 
                 Schepens
14.00 uur: Bladel, doop Fajah, Fred en 
                 Flo Paridaans

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 20 en 21 november) 

Bladel zaterdag:
- René en Judith Huijbregts (vw. sterfdag 
  Judith nms. Nelly en kinderen)

Bladel zondag:
- Alle overledenen van de familie 
  De Leest-Kolsters (f)
- Antoon van Rooij en Cato van Rooij-
  Antonisse, schoondochters Ria en 
  Jeanne en broers Frans en Peter
- Servaes van der Heijden (vw. sterfdag)
- Ann van Gerwen (van Heinz)

Casteren:
- Overleden familie Teurlings
- Ilse Teurlings
- Dolf en Kee Teurlings-Wouters
- Kees en Anna Fleerakkers-Verbaant

Hapert:
- Voor de zieken in de parochie

Hoogeloon:
- Marja van Lokven-Beijsens
- Petra Bullens-Hendriks (mdgt)
- Jan en Marie Beijsens-van Aaken 
  en overleden familieleden

Netersel:
- Voor de zieken in de parochie

Mededelingen:
-  Zondag 14 november vieren we in Cas-

teren de patrones van de kerk: St. Elisa-
beth.

-  Zaterdag 20 november is om 17.30 uur de 
Vormselviering in Bladel.

-  Zaterdag 20 november vieren we in 
Hoogeloon het 50-jarig jubileum van het 
parochieel gemengd koor.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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 en 
  Marie van den Borne-van den Borne 
  en overleden gezinsleden
- Aad Martens

Hoogfeest: Christus, 
Koning van het Heelal
34e Zondag door het Jaar
Zondag 21 november
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Maria van Gisbergen-van den Borne
- Lies van Gorp-van Ham
- Jan Verspaandonk
- Overleden familieleden 
  Verhagen-van Gompel
14.00 uur: doopviering Hanne Huijbregts

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 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)
Zondag 28 november: 10.00 uur. Ds. A. van Andel 
uit Valkenswaard

- 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 14 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 21 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 28 november: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder

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

REUSEL - Beste ouders, op maandag 22 
november vindt er een informatieavond 
plaats in de pastorie, Kerkstraat 1 in 
Reusel, betreff ende de Eerste Commu-
nie 2022. Aanvang: 20.00 uur.

Mochten er extra maatregelen zijn i.v.m. de 
corona, dan gaan we online via Teams. Als 
er nu al mensen zijn die liever online deze 

avond volgen, kan dat. U kunt zich voor 
deze avond aanmelden via het e-mailadres 
communiewerkgroepreusel@gmail.com. 

De Eerste Communieviering zal zijn op 
zondag 22 mei 2022.

Werkgroep Eerste Communie 
Parochie Sint Clemens

Informatieavond Eerste Communieviering
Parochie Sint Clemens
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040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  09.30 uur-11.00 uur: projectgroep Kloostertuin
  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
   09.30 uur-11.00 uur: bestuursvergadering Kloostertuin
   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

15 NOVEMBER

T/M

VRIJDAG 

19 NOVEMBER

DANKBETUIGING

Bedankt voor de vele reacties, kaarten en bloemen. 
Dit heeft ons erg goed gedaan na het overlijden van 

onze broer en oom

Jos Hendriks 

Speciale dank gaat uit naar Uitvaartzorg Van den Berk en Loonen, 
die voor een waardig afscheid hebben gezorgd.

Familie Hendriks
Casteren

EERSEL - Op zondag 14 november hou-
den we in de Protestantse kerk op de 
Markt in Eersel een dienst rond het the-
ma ‘Vertrouwen’. De dienst begint om 
10.00 uur. Matthijs de Vries, voorganger 
in deze dienst, geeft de volgende toe-
lichting op dit thema.

Als het goed is leer je van kindsbeen af dat 
je kunt vertrouwen op je ouders. Later kom 
je hopelijk vooral met betrouwbare mensen 
en instanties in aanraking. Als je veel wan-
trouwen ondervindt, kan dat je namelijk 
geestelijk beschadigen en je tot een onze-
ker, angstig en wantrouwend mens maken.
Zeker in de huidige tijd staat vertrouwen 
onder druk. Het vertrouwen in politiek en 
maatschappij neemt gemiddeld al jaren 
af. ‘Vertrouwen komt te voet, maar gaat te 
paard’, is een veel gehoord spreekwoord in 

de politiek. Dit komt doordat ‘wantrouwen’ 
momenteel de norm lijkt te zijn. Iedereen 
wordt gezien als een potentiële fraudeur! 
Maar om samen te kunnen leven is ver-
trouwen een eerste levensbehoefte. Hoe 
kunnen we het vertrouwen terugbrengen 
in de maatschappij? In de grondtaal van 
het Nieuwe Testament, het Grieks, is ‘ver-
trouwen’ en ‘geloven’ hetzelfde woord, 
‘pisteuoo’. Het is één van de belangrijkste 
Bijbelse grondwoorden. Hoe bereiken we 
dat het méér is dan een woord? Zijn wij ge-
roepen om als gemeente juist zo’n plek van 
vertrouwen te zijn, zowel geestelijk als so-
ciaal? Onze bijdrage aan de samenleving 
is, vrij naar Franciscus van Assisi, ‘geloof 
brengen waar wantrouwen heerst’.

U bent van harte uitgenodigd om deze 
dienst bij te wonen!

Kempendienst in Protestantse kerk

Ben jij sociaal, maak je gemakkelijk 
contact en wil je een vluchteling helpen 
wegwijs te maken in onze gemeente? 
Dan is de rol van maatschappelijk bege-
leider iets voor jou! 

Wat ga je doen?
Als maatschappelijk begeleider bied je 
hulp en ondersteuning aan vluchtelingen 
die zich vestigen in Reusel-De Mierden. 
Je geeft informatie over de Nederlandse 
samenleving, instanties en wet- en regel-
geving, begeleidt het huisvestingsproces 

en regelt basisvoorzieningen. Je helpt ook 
bij het aanmelden bij verschillende instan-
ties. En je biedt ondersteuning bij vragen 
en problemen over fi nanciën, onderwijs en 
gezondheidszorg. Je bouwt een vertrou-
wensband op en biedt een luisterend oor. 
Het is van belang dat je een dagdeel per 
week beschikbaar bent. Wanneer de basis 
op orde is, ondersteun je je cliënt bij het 
opbouwen van een sociaal netwerk en een 
zinvolle dagbesteding. 

Meer informatie of enthousiast? 
Neem dan gerust contact op met Wendy 
Smolders, coördinator van Vluchtelingen-
werk Reusel via 06-10364929 of wsmol-
ders@vluchtelingenwerk.nl. Vluchtelingen-
werk is gehuisvest in het gemeentehuis. 
Meer informatie via www.vluchtelingen-
werk.nl/zuidnederland/vacatures/maat-
schappelijk-begeleider.

Gezocht: vrijwilligers voor begeleiden vluchtelingen
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MAGAZIJN LEEGVERKOOP

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00 

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

18 t/m 28 november

BLACK FRIDAY
OOK  KOOPAVOND BLADEL

KOOPZONDAG BLADEL
tot 20.00 uur

                 10 DAAGSE  •  STUNT 10 DAAGSE  •  STUNT 10 DAAGSE  •  STUNT 10 DAAGSE •  STUNT 10 DAAGSE  • STUNT 10 DAAGSE

van 13.00 tot 17.00 uur

DIESSEN 
& BLADEL

*Voorwaarden in de winkel


