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Door Renate Pijnenburg

CASTEREN - Als het aan het enthousi-
asme van de aanwezigen ligt, kan het 
niet anders dan dat het Elisabeth Spel 
in 2023 een daverend succes wordt.  
In Casteren maakt men zich op voor de 
megaproductie waarvan verwacht wordt 
dat een groot deel van het dorp betrok-
ken zal zijn. In Den Aord kwamen op  
9 november belangstellenden bij elkaar 
voor de kick-off van ‘Deze roos verwelkt 
niet’, de 2023-versie.

Historie
Even terug naar het verleden. In geen enkel 
ander dorp of stad in Nederland werd ooit 

Elisabeth vereerd dan in Casteren. Er zijn 
teksten uit 1799 gevonden waaruit blijkt 
dat men in Casteren moest zijn om gene-
zing van kinkhoest te vinden. Van heinde 
en verre kwam de bevolking naar het Bra-
bantse plaatsje om Elisabeth te aanbid-
den; met regelmaat vond er een processie 
plaats en in 1811 werd het houten beeld, 
dat nu nog altijd in de kapel van de kerk 
staat, geschonken aan het dorp. Elisabeth 
met kind op de arm en rozen in de hand. 
In de jaren ’30 en ’40 was het een drukte 
van belang in Casteren omdat het gezien 
werd als bedevaartsoord. In de jaren ’50 
werd de belangstelling minder en daar was 
Pastoor Driessen allesbehalve gelukkig 
mee. Hij wilde een opleving en gaf ‘mister  

van Gool’, hoofd van de lokale lagere 
school, opdracht een spektakel te organi-
seren waar het hele land op af zou komen.   
Elisabeth moest op de kaart worden terug-
gezet. 

Kick-off
Voorgaand verhaal vertelde Cees Corsti-
aans op de kick-off avond in Den Aord om 
aan te geven hoe belangrijk Elisabeth voor 
de samenleving van Casteren was. “Het 
toneelspektakel stond tweemaal op de  
activiteitenkalender van ons dorp”, legt 
hij uit. “In 1956 en 1961 speelde het halve 
dorp mee in het Openluchttoneel.” 
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Cees Corstiaans is de initiatiefnemer van het spektakel dat voor de weekenden van 23 en 30 juni 2023 op het programma staat.  
De eerste schetsen voor het decor zijn gemaakt, een indeling van het terrein is bijna klaar en regisseur Alex van Hove heeft de eer 
om de grootste productie in goede banen te gaan leiden.
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BERGEIJK - Goed leren lezen is een 
basisvaardigheid die je je hele leven 
nodig hebt en gebruikt, óók in deze 
digitale wereld, zéker in deze digitale 
wereld. Hoe help je als ouder je kind op 
een ontspannen manier naar een goede 
leesvaardigheid?

Daar gaan we op in tijdens deze interactieve 
lezing, verzorgd door onze leesmediacon-
sulent Nelleke van Eekert. De leesmedia-
consulenten van Bibliotheek de Kempen 
zijn specialisten op het gebied van jeugd-

literatuur en educatie. Zij werken dagelijks 
met kinderen op de basisscholen in onze 
regio aan leesplezier, leesbevordering en 
digitale geletterdheid. We gaan het hebben 
over de invloed van lezen op je brein en je 
ontwikkeling. We gaan in op de link tussen 
leesplezier en leesvaardigheid en hoe sterk 
deze elkaar beïnvloeden. We bespreken 
hoe je je kind kan ondersteunen in de zoek-
tocht in de bibliotheek. Daarnaast hebben 
we leuke, praktische tips voor thuis.

Het webinar wordt gegeven via Zoom op 
dinsdag 23 november vanaf 20.00 uur en 
is gratis bij te wonen vanuit huis. Je krijgt 
op de dag van het webinar een link in je 
mailbox en een handleiding voor Zoom. 
Reserveren kan via de agenda op: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Webinar ‘Hoe help ik mijn kind als startende 
lezer?’ bij Bibliotheek de Kempen

Over welke on-
derwerpen wil 
je door de ge-
meente geïn-
formeerd wor-
den en hoe? Is 
dat vooral over 

praktische zaken, zoals het aanvragen 
van een nieuw paspoort of wil je weten 
wat er in jouw dorp gebeurt of welke be-
sluiten de gemeente neemt?

Communicatiekanalen
Wij zijn benieuwd wat je van onze commu-
nicatie vindt en wat voor jou relevant is. 
Daarbij is het in deze tijd belangrijk om te 
weten via welke kanalen je op de hoogte 
gehouden wilt worden. 

Jouw mening is goud waard
Vorige week ontvingen 2500 willekeurig 
gekozen inwoners een brief met vragenlijst. 
Heb je geen brief ontvangen? Je kunt het 
onderzoek ook digitaal invullen via: www.
eersel.nl/communicatieonderzoek. Wij 
hechten veel waarde aan de mening van 
onze inwoners. Met de resultaten van het 
onderzoek kunnen wij onze communicatie 
verbeteren.

Heb je nog vragen?
Onderzoeksbureau Research 2Evolve 
voert in opdracht van de gemeente Eersel 
dit onderzoek uit. Je kunt ze gratis bellen 
via telefoonnummer 0800-3333300 (op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) of mail 
naar servicedesk@r2e.nl

Uitnodiging: geef je mening over de 
communicatie van de gemeente Eersel

wees loyaal koop lokaal
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Volgens oud-speler Jos van de Wijdeven 
verbond het toneelstuk zelfs de twee be-
staande toneelverenigingen in het dorp, 
iets wat nooit eerder gelukt was. “En druk 
dat het was, iedereen wilde het zien, ik 
denk dat er dúzenden mensen geweest 
zijn. Het was ook zó mooi, ik denk er met 
veel plezier aan terug”, aldus de tachtiger. 
Cees heeft in de stukken teruggevonden 
dat Prinses Beatrix was uitgenodigd maar 
zij bleek ‘geen tijd’ te hebben. “We gaan 
het in 2023 gewoon weer proberen, als ze 
iets nu wel heeft, is het tijd”, lacht Cees.

Grote klus
Cees is de initiatiefnemer van het spektakel 
dat voor de weekenden van 23 en 30 juni 
2023 op het programma staat. “Ik dacht: 
‘Waarom niet?’ en zo is het begonnen. 
De locatie was snel gevonden: het terrein 
waar voorheen de basisschool stond aan 
de Zandstraat. De eerste schetsen voor het 
decor zijn gemaakt, een indeling van het 
terrein is bijna klaar en de regisseur staat 
te trappelen.” Alex van Hove heeft de eer 
om de grootste productie in goede banen 
te gaan leiden. “Gelukkig hoef ik het niet 
alleen te doen”, lacht hij. “Ik heb hulp van 
Astrid van den Broek als regieassistent en 
er staat een grote organisatie achter me. Er 
is voor héél veel mensen héél veel werk bij 
deze productie.” Met een scène uit Aïda in 
Rome, grotesk, pompeus, dramatisch en 
imposant, illustreert Alex wat hij met het 
toneelstuk voor ogen heeft. 

Verbinding
Ook deze keer zal ‘Deze roos verwelkt 
niet’ het dorp verbinden. De toneelvereni-
ging neemt het spel op zich en zal daar-
bij ondersteunt worden door muziek van 
Muziekvereniging St. Willibrordus. De 
muziek moet nog gezocht worden en het 

stuk uit de jaren ’50 nog herschreven en 
vertaald naar deze tijd. “Het lijkt ver weg, 
2023, maar we hebben onze tijd hard no-
dig”, aldus Nicol Daemen van het stich-
tingsbestuur. We moeten nu al mensen 
gaan enthousiasmeren en plannen maken 
voor bijvoorbeeld het parkeren. We zijn al 
in overleg met grondbezitters en dat lijkt 
goed te komen. We gaan proberen om de 
route van de parkeerplaats naar het eve-
nemententerrein helemaal in stijl aan te 
kleden. Hoe meer ideeën er komen, hoe 
enthousiaster iedereen wordt.”

Oud-acteurs
Enthousiast zijn ook de drie oud-spelers 
nog steeds. Zij voeren tijdens de kick-off  
een scène op uit het spel van 1956 op het 
podium van Den Aord. Met zijn 92 jaar zet 
Celis Castelijns nog altijd een geloofwaar-
dige ‘Broeder Koenraad’ neer en podium-
vrees kent hij nog steeds niet. “Meespelen 
zit er in 2023 niet meer in maar ik zou er wel 
zin in hebben”, vertelt hij de aanwezigen. 
Jos van de Wijdeven en Jan van der Aa 
kiezen ook voor een mooie plaats op de 
tribune met een borreltje erbij om van het 
spektakel te gaan genieten. Ze halen met 
Cees herinneringen op. “Er dreigde slecht 
weer voor de voorstellingen dus brachten 
we een worst naar de nonnen”, herinnert 
Jan zich. “Hielp niks, ik denk dat de worst 
ver over de datum was want we hadden 
regen.” Verkeringen zijn ook voortgeko-
men uit de productie van 1956 en 1961. 
“Als er een leuk meidje was, dan vroeg je 
gewoon of ze net zo lief was als Elisabeth 
en/of ze ook drie kindjes wilde”, lachen de 
drie oude acteurs. Bij Cees gaat een lichtje 
branden: “Verrèk, ik ben van ’61!”

Juni 2023 gaat het gebeuren
De kick-off  is geweest; het enthousiasme 
groeit. Iedereen die een bijdrage wil leve-
ren heeft zich aangemeld bij de stichting 

of kan dit nog doen. Of je fi gurant wilt zijn, 
een bijdrage wilt leveren aan de decorbouw, 
verstand hebt van pr, iets weet van techniek 
of sponsor wilt zijn: alle hulp is welkom. Wil 
je meer weten over het leven van Elisabeth, 
neem dan eens een kijkje op www.casteren.
net waar Kees Jansen, dorpsarchivaris, vijf 
hoofdstukken heeft geplaatst over het leven 
van Elisabeth en de verering die in Casteren 

plaatsvond. Hij zou het fantastisch hebben 
gevonden dat het Openluchtspektakel weer 
terug kwam op de kaart want hij deed ooit 
een schietgebedje: ‘Heilige Elisabethje, geef 
de mensen in Casteren een zetje, dat het 
spel weer terugkomt in het dorp’. Zijn gebed 
is verhoord: in juni 2023 gaat het gebeuren.

Foto’s: Toon van Doormalen
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Let op: hier volgt een mening. Dat kun 
je horen op Radio 1. De luisteraar wordt 
dan even geconfronteerd met onver-
bloemde en zeer diepgaande meningen.  
Ik las in de krant een artikel waarin de 
vraag werd gesteld of Keti Koti een  
nationale feestdag moet zijn. Een beetje 
in de trant van Radio 1 wil ik die vraag 
beantwoorden. Heel kort: ja. En dan  
direct naar de vervolgvragen. 

Keti Koti staat voor slavernij. Wij, Neder-
landers, blijken vroeger heel veel geld 
verdiend te hebben met slavernijhandel 
en menselijke uitbuiting. De Hollandse 
Gouden Eeuw kon ontstaan en gevierd 
worden door de revenuen uit de twee 
genoemde grootheden. Niet dat het een 
oer-Hollands probleem was. Nee, de 
hele ‘beschaafde’ wereld deed eraan 
mee. Portugezen, Spanjaarden, Engel-
sen en Fransen waren geen haar beter. In 
de eeuwen daarvoor was het niet anders.  
Zelfs voor het begin van onze jaartel-
ling waren er slaven. Lees de Bijbel, 
daar vind je hoofdstukken waarin dit als 
de gewoonste zaak van de toenmalige  
wereld werd beschreven. 

Bijna 150 jaar geleden werd de slavernij 
afgeschaft. Het betekende dat mensen 
niet meer op een markt te koop aangebo-
den mochten worden. Dat was een hele 
stap want de machthebbers zagen hun 
‘vermogen’ ineens drastisch kelderen,  
vergelijkbaar met het opgepotte geld in 
de Tweede Wereldoorlog dat ineens nog 
maar een fractie waard was. Dit is een 
bewuste vergelijking om aan te geven 
hoe men tot halverwege de negentiende 

eeuw over slavernij dacht: een bezit van 
levende wezens. 

In de in 1948 opgestelde Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
staat dat alle mensen vrij en gelijk in 
waardigheid en rechten worden geboren  
en zullen leven in broederschap. Welkom  
dus iedereen in onze moderne wereld.  
Slavernij is uit den boze. Als je het 
nieuws van de dag volgt, weet je wel 
beter. Overal zijn mensen die vinden 
dat hun mening ook de mening van de  
ander moet zijn. Bedreigingen, verdacht-
makingen en uitingen daarvan in sociale 
media en zelfs met gewelddadige acties 
zijn er met de regelmaat van de klok. Bij 
slavernij heb je de machtuitoefende en 
de onderdaan. De machtuitoefende zal 
zijn wil opleggen aan de onderdaan. Niet 
door overleg en op basis van argumen-
ten, nee, door repressie. Het gebeurt in 
landen maar ook dichter bij huis. Denk 
eens aan de huisvesting van seizoen- 
arbeiders en het aantal uren dat verlangd 
wordt dat ze werken. Denk ook aan per-
soneel dat wordt verplicht om vrije tijd 
in te leveren ter compensatie van thuis 
zitten vanwege corona en mensen met 
een nulurencontract. Gelukkig hebben 
we in onze maatschappij tegenmachten 
zodat dergelijke zaken op een rechtvaar-
dige manier behandeld kunnen worden. 
Dat is een groot goed. Onze sporters 
en hun verenigingen dragen uit dat we 
respect voor elkaar moeten hebben. Het 
blijkt steeds maar weer dat we daaraan  
herinnerd moeten worden. Het moet in 
het dagelijks handelen als vanzelf zijn. 
De wereld verandert en we moeten het 
menselijke gelijkheidsbeginsel daar 
steeds weer op aanpassen. 

Keti Koti vieren kan ons daar steeds 
weer aan doen herinneren. Daarom een 
erg gemeend JA, dat moet een nationale 
feestdag worden.

Dick Bos

Keti Koti

column
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BLADEL - Groep 
7/8 van Openba-
re Basisschool 
De Sleutelaar in  
Bladel heeft 
woensdag 10  

november de 4e plaats behaald in de 
finale van de VVN Verkeersquiz, Regio 
Zuidoost-Brabant.

Er streden online 68 klassen, verdeeld over 
40 scholen in de voorrondes. Groep 7/8 
eindigde in de top 5 en behaalde daarmee 
een finaleplaats in Theater De Schalm in 
Veldhoven. Als school zijn we supertrots 
op onze toppers van groep 7/8 met hun 
behaalde plaats. Op naar een net zo ge-
slaagd verkeersexamen voor groep 7 eind 
maart 2022 van Veilig Verkeer Nederland.

Groep 7/8 OBS De Sleutelaar in 
regiofinale VVN Verkeersquiz Zaterdag 6 no-

vember moch-
ten we einde-
lijk voor alle 
geboren kind-
jes in 2020 een 
geboorteboom 

planten in ons geboortebos. Het was 
erg gezellig! We waren lekker actief met 
het planten en namen af en toe pauze 
aan het vuurtje en we smulden van de 
beschuit met muisjes.

Het is een traditie geworden dat we één keer 
per jaar bomen (beuken) planten voor ieder 
kind dat in onze gemeente geboren is (of in 
het ziekenhuis). Normaal vindt deze boom-
plantdag plaats in februari maar vanwege 
corona is deze dag uitgesteld naar vandaag.

Toekomst
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt 
voor de gemeente Eersel. We willen met 

elkaar goed voor de planeet zorgen waar-
op we leven, zodat we deze kunnen blijven 
doorgeven aan de toekomstige generaties. 
Bomen helpen ons bij het zuiveren van de 
lucht en leveren een belangrijk bijdrage in 
het terugdringen van de CO2-uitstoot. Alle 
kinderen in onze gemeente dragen zo dus 
een steentje bij aan onze toekomst. Dat al-
leen vind ik al een prachtige gedachte.

Ontstaan geboortebos
Eén medewerker had het idee om op fees-
telijke wijze (nieuwe) ouders te feliciteren 
met de geboorte van hun kind. Een andere 
medewerker was van mening dat we meer 
moesten bijdragen aan het terugdringen 
van de CO2-uitstoot door het planten van 
bomen. Die twee waren mooi te combine-
ren. We vonden namelijk dat het planten 
van een boom voor de geboorte van een 
kind een mooie manier is om de kinderen 
te verwelkomen in een groene en gezonde 
wereld.

Geboorteboom plantdag 2020
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JONGEREN

Door Renate Pijnenburg

NETERSEL - Het bouwen van een car-
navalswagen is in Netersel onvermin-
derd populair. Zeker bij de jeugd wordt 
er gelast, geplakt en geschilderd dat het 
een lieve lust is. Maar er is ruimtetekort 
om de jongeren een veilige, warme plek 
te geven om hun hobby uit te oefenen. 
Door de koppen bij elkaar te steken is er 
nu een prima oplossing gevonden: een 
extra nishut bij De Muilerij.

Toeval
Soms komen een paar dingen bij elkaar. Zo 
ook in Netersel. Jeroen Verdonschot ver-
telt: “Als eerste was er de nood bij jongeren 
om een vaste plek te creëren om te kunnen 
bouwen. Het valt tegenwoordig niet mee 
om een plek bij een boer te bemachtigen. 
Dat heeft enerzijds met verzekeringen te 
maken maar niet elke boer vindt het prettig 
om dagelijks mensen op zijn erf te hebben. 
Begrijpelijk maar jammer voor de jeugd 
die met zoveel enthousiasme het carnaval 
levendig willen houden. Eén van de ouders 
kwam een oude nishut op het spoor. Bij 
Defensie in Apeldoorn zou een loods af-
gebroken worden en hij meldde zijn inte-
resse. Voor niet al te veel geld konden we 
de gedemonteerde nishut krijgen maar ja 
dan begint het. Waar moet die nishut op-
gebouwd worden?” Daar bleek ook een 
oplossing voor te zijn: de korfbalvereniging 
van Netersel is gefuseerd met Casteren, 
Hoogeloon en Hapert en dus kwam hun 
veld vrij. Toevallig grenst dat veld aan De 
Muilerij.

Tijd
De gemeente vroeg de Dorpsraad of er 
ideeën waren voor de bestemming van 
het voormalige korfbalveld. Die bleken er 
dus te zijn. De plannen werden voorgelegd 
en besproken. Harrie van den Biggelaar: 
“De gemeente was enorm meewerkend 
en dat was fi jn. In principe is al toestem-
ming gegeven al moeten we nog wel even 
de vergunning afwachten. Daar is wel tijd 
voor want de hut opbouwen vóór carna-
val 2022 gaat toch niet gebeuren. Het zou 
wel kunnen maar dan moeten we van een 
paar vrijwilligers vragen om tot Nieuwjaar 
elke vrije minuut te komen helpen met het 
grondwerk en dat kunnen we gewoon niet 
maken. Er is besloten dat we ná carna-
val beginnen en dan hebben we ruim de 
tijd om nog te zoeken naar materialen en 
handjes. Hoewel dat laatste niet zo’n groot 
probleem zal zijn; er zijn ouders en jonge-
ren genoeg die het belang van deze nishut 
inzien en graag komen helpen.”

Betrokkenheid
De nieuwe nishut wordt net als De Muilerij 

een multifunctionele bouwschuur. Frank 
van Limpt van ONV: “De schuur wordt door 
meerdere groepen in gebruik genomen, net 
zoals dat bij De Muilerij is gebeurd. Daar 
zitten de Barbiertjes en de Tapkratjes al ja-
ren samen. Dat werkt prima; men helpt el-
kaar, leent spullen uit, wisselt expertise uit 
en leert van elkaar. Zo zien we het ook voor 
ons bij de nieuwe nishut, de groepen die 
daar gaan bouwen zijn over het algemeen 
wat jonger en die kunnen dus makkelijk 
hulp vragen aan de ervaren leden van de 
Barbiertjes of Tapkratjes. Daarbij kunnen 
ze de faciliteiten als de kantine en de wc 
van De Muilerij gebruiken want die voor-
zieningen komen niet in de nieuwe bouw-
schuur.” Als voorbeeld voor de samen-
werking wordt het ophalen van de nishut 
vanuit Apeldoorn gegeven: Martijn van den 
Broek – Barbiertje in hart en nieren – van 
Van Ham Tenten & Podia plande een ritje 
naar Apeldoorn om de spullen op te halen. 
Het geeft de betrokkenheid tussen de bou-
wers onderling goed weer.

Eén grote vriendengroep
Dit jaar blijken alle Neterselse wagenbou-
wers een onderkomen te hebben. Alleen 
de Fistvèrrekes hebben een klein probleem 
maar dat lijkt opgelost te kunnen worden. 
Stan Roozen: “We kunnen nu ons frame 
in De Muilerij in elkaar lassen, daarna ver-
plaatsen we onze wagen naar een alterna-
tieve locatie waar we kunnen gaan plakken 
en verven. Vanaf volgend jaar hopen we 
dan ál onze werkzaamheden aan de wagen 
in de nieuwe bouwschuur te kunnen doen. 
Het is mooi om te zien dat bouwers elkaar 
onderling zo goed vooruit helpen. Je ziet 
het ook met carnaval: in de optocht zijn we 
concurrenten van elkaar maar tijdens het 
bouwen en de prijsuitreiking zijn we één 
grote vriendengroep. Carnaval is toch ook 
het mooiste feestje dat er is?”

Circulair bouwen
De bouwschuur die gebouwd zal worden 
ziet er wellicht gehavend en enigszins ge-
bruikt uit maar dat is een bewuste keuze 

van de bouwcommissie: “We bouwen cir-
culair. Dat is populair tegenwoordig maar 
we geloven er echt in dat je gebruikte ma-
terialen kunt hergebruiken. De vloer wordt 
van geslagen puin gemaakt en de nishut is 
tweedehands maar nog prima van kwaliteit. 
Zo besparen we enorm op de kosten. Dat 
is voor sponsoren ook fi jn want daar doen 
we minder een beroep op. We zijn blij met 
de ondernemers die ons nu een rentevrije 
lening hebben verstrekt. Dat geeft aan dat 
het leeft in de samenleving en dat men iets 
overheeft voor de jeugd. Precies zoals het 
in een dorp moet zijn”, aldus Ron Buylinckx. 
Om de exploitatie helemaal rond te krijgen, 
worden nog fondsen aangeschreven en 
vanaf het voorjaar acties en activiteiten ge-
organiseerd. “Je bent er veel tijd mee kwijt 
maar het levert ook iets moois op”, vindt 
Jeroen. “We moeten de jeugd enthousiast 
houden voor ons mooie dorp en op deze 
manier lukt dat goed. We zijn blij met de 
nieuwe bouwschuur waar het voor carnaval 
2023 een drukte van belang zal zijn.”

‘Nieuwe’ bouwschuur bij De Muilerij in Netersel
Noodzaak voor meer ruimte voor de jeugd om carnavalswagens te bouwen

De nieuwe nishut wordt net als De Muilerij een multifunctionele bouwschuur. Frank van Limpt van ONV: “De schuur wordt door meerdere 
groepen in gebruik genomen, net zoals dat bij De Muilerij is gebeurd. Daar zitten de Barbiertjes en de Tapkratjes al jaren samen. Dat werkt 
prima; men helpt elkaar, leent spullen uit, wisselt expertise uit en leert van elkaar.”
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Al weken genieten we van prachtige herfst-
kleuren buiten. Deze traybake vind ik hier 
dan ook perfect bij passen. 

Groenten uit het seizoen en prachtige 
kleuren op de plaat. Ook nog eens snel op 
tafel. De oven doet het werk, kan ik onder-
tussen nog een wasje wegwerken.

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

INFORMATIEF

Herfst Tray Bake
b

Met wat crema 
di Balsamico

I Love 
to Cook

met  Ivanka

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Heemkunde Bladel

Zo makkelijk als het de vorige keer was, zo moeilijk maken we het u nu. Alhoewel. 
Als u goed kijkt… De foto is afkomstig uit het archief van een plaatselijk familiebedrijf. 
Wie weet waar hij genomen is? 

Mail ons de naam van het dorp en u dingt mee naar een cadeaubon. 
Oplossingen naar heemkundebladel@gmail.com. 

Doen hè! 

www.heemkundebladel.nl

Het gebouw in de steigers van 
de vorige keer was natuurlijk de 
Hapertse kerk. U had het allemaal 
bij het rechte eind, steigers of 
geen steigers. Misschien moeten 
we zeggen de voormalige Hapert-
se kerk, want hoewel hij wel zijn 
plek behoudt, gaat hij binnenkort 
ander werk doen.

Dateren doet hij uit 1923. In een 
oude bezoekersgids schrijft mees-
ter Van Hout dat de bisschop toe-
stemming gaf voor de bouw “wijl 
de oude kerk versleten en veel te 
klein” was. Die oude kerk stond een 
eindje verderop, waar nu het kerk-
hof is. Het huis daar weer naast 
(het Belhuis) was aanvankelijk de 
pastorie bij die kerk, opgeleverd in 
1883 voor pastoor Vermeer. Pas-
toor Van Gerwen was de eerste 
bewoner van de nieuwe pastorie, 
naast de nieuwe kerk.

Die oude kerk is vooral bekend gebleven vanwege een foto uit 1956, waarop twee 
heren te zien zijn (later geïdentifi ceerd als politieman Poot en aannemer Ansems) 
die met de handen in de zij omhoog staan te kijken naar de omgekieperde toren-
spits. Gelukkig heeft die oude kerk dat zelf niet meer mee hoeven maken. Die was 
al lang ter ziele. Alleen zijn toren stond er toen nog maar. 

Die oude kerk was niet eens de eerste kerk in Hapert, die stond namelijk aan het 
Kerkeneind (waar anders). In 1648 pikten de protestanten in Den Haag hem in en 
kreeg hij Geuzen-Els als buurvrouw, u weet wel, die dame die de hele Kempen 
heeft gevelst. En in 1826, net toen hij dacht van ze af te zijn, bouwde Elskes 
na-kroost brutaal zijn eigen kerkje, pal tegenover hem. Lang heeft hij dat niet 
hoeven te verduren. Niet veel later, toen het crescendo begon te gaan met het 
katholicisme, was ook hij te klein en 
ging hij tegen de vlakte.

Het verhaal gaat dat de parochianen 
bij de bouw van de kerk van 1923 
zevenduizend karren zand hebben 
aangebracht. Niet eens kruiwagens 
maar karren. Het voorportaal is van 
later. Op een foto uit 1926 staat de 
kerk nog netjes op één lijn met de 
pastorie.

Nu dan ook díe kerk ter ziele is, is 
het misschien goed om de woorden 
van meester Van Hout in herinnering 
te roepen, waar hij sprak over de 
geschiedenis “die met geen pen te 
beschrijven is”. Die geschiedenis, al-
dus de meester, “omvat de kleine en 
grote, de onbekende en nauwelijks 
bekende, de blijde en droeve beken-
tenissen, die deze kerk in al die jaren 
had voor talloze mensen. We geloven 
dat deze staan opgetekend ergens in 
een gouden boek in de hemel”.
Goed, we moeten verder.

                                                                                  
Winnaar is geworden.... Bianca Vosters
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Verse
worst

Kip in 
braadzak

Kip
worstjes

Room
schijven

Hachee
kant en klaar

RoomRoomRoom

500 gram € 4,50
KipKip

per stuk€4,99
HacheeHachee

500 gram€ 4,99

100 gram€ 1,29
schijvenschijvenschijven

4+1
GRATIS

Grillham

Berliner leverworst

100 gram €2,39
Grillham

Berliner leverworstBerliner leverworstBerliner leverworstBerliner leverworstBerliner leverworst

Grillham
100 gram€ 1,39

Berliner leverworstBerliner leverworstBerliner leverworstBerliner leverworst

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 22 NOVEMBER T/M ZATERDAG 27 NOVEMBER

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

                                                      

500 gram500 gram€ 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99

Runder    
gehakt

MANDARIJNEN

Huisgem�kte rode 
k�l met a�eltjes. 

Kant en kl�r, a��n 
even opwarmen. 

RODE K�L

Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode Huisgem�kte rode 
k�l met a�eltjes. k�l met a�eltjes. 

Kant en kl�r, a��n Kant en kl�r, a��n 
even opwarmen. 

Mandarijnen zijn 
deze �jd van het 
j�r het le�erst!

Bij ons:

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

braadzakbraadzak
per stukper stukper stukper stukper stuk€4,99

worstjesworstjes

Een salami variant 
uit de Arde�en. 
Een le�ere worst 

v�r op �n       
bo�elplank.

PAIN D’ARDE�E

RODE K�L
met a�eltjesMANDARIJNEN RODE K�L

le�er zoet
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PAIN D’ARDE�E

bo�elplank.
NU 100 gram € 3,79

NU EXTRA V�RDELIG
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PAIN D’ARDE�E
snijwaren

worstjesworstjes
4+1

GRATIS

kant en klaarkant en klaar

100 gram100 gram€ 1,29€ 1,29€ 1,29€ 1,29

worstworstworst

500 gram gram gram gram gram gram € 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50500 500 
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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!

KNEGSEL - Aan het theaterseizoen 
2019-2020 kwam meer dan anderhalf 
jaar geleden een abrupt einde. Theater ’t 
Ros staat te popelen om de draad weer 
op te pakken. Gelukkig blijven onze the-
aters open tijdens de huidige milde lock-
down. De première op 3 december van 
de komedie ‘Liefde Half om Half’ gaat 
met inachtneming van de maatregelen 
dan ook door. In de weekenden daarna 
wordt het stuk nog zes keer gespeeld.

‘Liefde Half om Half’ is een toneelklassie-
ker die al in 1969 geschreven is door de 
Brit Alan Ayckbourn. Als je een avondje 
wilt lachen over de liefde en de hysterische  
capriolen rondom vreemdgaan, mag je 
deze komedie niet missen. In het stuk 
draait het allemaal om overspel. Je bent 
getuige van twee dinertjes tegelijk, op twee 
verschillende plaatsen. Je leert drie totaal 
verschillende stellen kennen, waarvan 
twee stellen hetzelfde stel gebruiken als 
alibi voor het vreemdgaan. 

Regisseur Bernard Tholen heeft ervoor 
gekozen om het stuk ergens in de tweede 
helft van de vorige eeuw af te laten spelen.

De regisseur heeft er ondanks de korte  
voorbereidingsperiode vertrouwen in: 
“‘Liefde Half om Half’ is geestig, vermake-
lijk, soms een beetje confronterend en altijd 
herkenbaar. Kortom, een ideale mix voor 
een fijne toneelavond.” Pas in de zomer 
werd definitief duidelijk dat er dit jaar nog 
toneel gespeeld kon worden. Voorzitter Ad 
Keeris: “We wilden ons publiek niet te lang 
meer laten wachten. Mede op verzoek van 
Bernard hebben we daarom gekozen voor 
een stuk met een relatief kleine cast. De 
acteurs hebben bovendien stuk voor stuk 
vele jaren toneelervaring.” 

De cast bestaat uit Ans Tholen, Hans 
Keeris, Erica Rombouts, Harm Kok, Carin 
van der Velden en Thijs Bierens. ‘Liefde 
Half om Half’ is op 3, 10, 11, 12, 17, 18 en 
19 december 2021 te zien in MFA De Leen-
hoef aan de Steenselseweg 8 in Knegsel. 
Alle voorstellingen vangen om 20.00 uur 
aan. Vanzelfsprekend zijn de voorstellin-
gen uitsluitend toegankelijk met geldige 
QR-code. Kaarten à € 12,- per stuk kunnen 
gereserveerd worden via 

www.theatertros.nl

Hilarische komedie ‘Liefde Half 
om Half’ bij Theater ’t Ros
3, 10, 11, 12, 17, 18 en 19 december te zien in De Leenhoef

IN DE KEMPEN

Een eigen be-
drijf starten? 
Of ben je net 
gestart en wil 
je graag on-
dersteuning op 
vragen uit de 

alledaagse praktijk? Op 23 november 
2021 start het traject Kickstart je eigen 
bedrijf. Deze cursus voor (startende)
ondernemers uit de Brabantse Kempen 
is ontwikkeld door het Huis van de Bra-
bantse Kempen in samenwerking met 
HKB De Kempen.

Tijdens deze cursus krijg je in 8 modules 
handvatten om jouw ondernemerschap 
een kickstart te geven. Iedere module 
start met een webinar waarin het thema 
geïntroduceerd wordt. Ook krijg je een op-
dracht mee om je voor te bereiden op de 
groepsbijeenkomst. Bij een aantal groeps-
bijeenkomsten nodigen we een ervaren 
ondernemer uit de Kempen uit om zijn suc-
cesverhaal en leerervaringen met de cur-
sisten te delen.

De cursus wordt mede mogelijk ge-
maakt dankzij subsidie van de provincie 
Noord-Brabant met ondersteuning van het 
Huis van de Brabantse Kempen en HKB 
De Kempen. Daarom kan deze cursus voor 
het zeer speciale tarief van € 250,- excl. 
btw worden aangeboden. Normaal betaal 
je per deelnemer voor dit traject namelijk  
€ 1.050,- excl. btw. 

Meld je aan via het aanmeldformulier op 
https://brabantsekempen.eu/kickstart/de 
website. Ook kun je daar terecht voor meer 
informatie.

Kickstart je eigen 
bedrijf!

Op vrijdag 26 november gaan we in  
gesprek over de iep op de hoek van 
de Floreffestraat/Averbodelaan, naast 
de begraafplaats in Hooge Mierde. Van 
deze dialoog wordt een verslag ge-
maakt. Mede op basis van dit verslag 
nemen we een beslissing over de toe-
komst 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, My-
rthaplein 8 in Hooge Mierde. Aanmelden 
is niet nodig, je kunt binnenlopen tussen 
12.00 en 14.00 uur. Tot dan!

Omgevingsdialoog 
iep Averbodelaan
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Hoera! 
Sinterklaas is bijna jarig!

Sinterklaas is weer in het land. 
Kom een gratis doepakketje ophalen bij de 
RegioBank in Bladel*.

Tot ziens!
Hariet van Tilburg en Marion Peters
Quintes Verzekeren en Risicobeheer 
Zelfstandig adviseur RegioBank
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 doepakketje ophalen bij de 

Gindrapassage 5
5531 BLADELSpeciaal voor jou een 

Sinterklaas doepakketje

Zelfstandig adviseur RegioBank

Speciaal voor jou een 

*Zo lang de voorraad strekt voor kinderen t/m de basisschool

December-
kriebels
Het is natuurlijk nog geen december, maar in veel gezinnen zullen de december- 
kriebels toch al voelbaar zijn. Er wordt druk gewerkt aan de verlanglijstjes en de 
lootjes voor het maken van een surprise zijn ook al getrokken. Kortom de spanning 
neemt langzaam toe.

Voor veel kinderen is dit een heerlijke periode, maar er zijn ook kinderen die helemaal niet 
zo houden van al die drukte. Voor deze kinderen is de spanning rondom de aankomst van 
Sinterklaas en pakjesavond eigenlijk veel te veel. En dan hebben we het nog niet gehad 
over het zetten van de schoen...

Voor deze kinderen is het extra belangrijk dat de dagen zo voorspelbaar mogelijk zijn. Ook 
is het fijn als de leerkracht op school er rekening mee houdt dat deze kinderen gevoelig  
zijn voor alle extra prikkels in deze periode. Dat betekent absoluut niet dat alle Sint- 
activiteiten vermeden moeten worden, maar misschien kan het wat meer gedoseerd en 
voorspelbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld door het maken van een afstreepkalender. 
Op die manier wordt het voor kinderen visueel gemaakt hoeveel nachtjes ze nog moeten 
slapen tot bijvoorbeeld Pakjesavond. Ook kun je daarop zetten wanneer ze hun schoen 
mogen zetten en wanneer Sint op school komt.

Soms helpt het als de Sint alvast wat cadeautjes verklapt. Voor deze gevoelige kinderen 
kan het fijn zijn als ze al van een paar cadeautjes zeker weten dat ze in de zak zullen zitten. 
Dat maakt het misschien toch een beetje minder spannend. En hoe leuk zo’n foto van je 
kind op schoot bij Sint ook is. Kijk goed of je kind er zelf ook blij van wordt...

Wat ook kan helpen is de introductie van Pakjesochtend. Dan hoeft je kind niet die hele 
lange dag te wachten, dat scheelt waarschijnlijk een heleboel in de spanning die wordt 
opgebouwd!

In deze gezellige, soms (te) drukke, periode is het belangrijk extra aandacht te hebben 
voor momenten van rust en structuur. Er zijn genoeg manieren om ervoor te zorgen dat de 
spanning niet te veel oploopt, zodat iedereen van deze tijd kan genieten.

Wil jij nog wat extra tips om ervoor te zorgen dat jouw (gevoelige) kind niet te veel  
spanning opbouwt in deze periode? Bel of mail me dan gerust. Je bent van harte welkom!

Jolijn Monteiro

Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

EERSEL - We gaan een beetje de Feel-
goodmarkt van Eindhoven naar Eersel 
halen en het gaat leuk, gezellig, eigen-
tijds en gaaf worden. Er zijn ruim 30 kra-
men met originele, creatieve kadootjes 
die je nergens anders kunt kopen.

Heb jij al ooit een mindfull-workshop ge-
volgd met stukjes chocolade uit de hele we-
reld op je tong? Het gaat gebeuren door de 
Chocolademeisjes in het Poeliejoepark. Heb 
je zin in gezellig kletsen en genieten van een 
beker warme Glühwein bij prachtige buiten-
haarden en vuurkorven? Het gaat gebeu-
ren in de achtertuin. Of wil jij liever lekker 
meezingen met Sinterklaas- of Kerstliedjes? 
Schraap maar vast je keel. Ook presente-
ren we heerlijk, vers gebakken broodjes 
met knakworst, hete soep, pannenkoeken, 
Glühwein en warme chocolademelk. 

Tevens is dit het laatste weekend om de 
prachtige beelden van Peter Adams en 
schilderijen van Corry Pasmans te bezich-
tigen in het museum.

De Kadootjesmarkt start zondag 28 no-
vember om 11.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Zorg dat je een coronatoegangsbewijs 
bij je hebt, scannen doen we bij de ingang. 
De entree is € 3,00 en kinderen van 12 jaar 
of jonger mogen gratis binnen. Hetzelfde 
geldt voor trouwe donateurs en museum-
kaarthouders. 

Je bent van harte welkom in Kempen- 
museum De Acht Zaligheden, Kapelweg 2  
in Eersel. Fietsen kunnen worden gestald 
voor het museum en de auto kan men par-
keren op het terrein achter het gemeente-
huis. Vanaf daar is het een korte wandeling 
tot de gezellige markt!

28 november Kadootjesmarkt 
in het Kempenmuseum
Tevens laatste weekend bezichtiging expositie van 
Peter Adams en Corry Pasmans
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Animal Mazes by KrazyDad, Book 4 Maze #6

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM

Doolhofkrakers

Een leuke uitdaging!
Wij hebben weer een aantal doolhoven om op te lossen 

zodat je je niet hoeft te vervelen. 

Elk doolhof kent kronkelende, draaiende, 
slingerende paadjes die je soms vals naar 

doodlopende steegjes brengen.

Laat je jezelf naar de verkeerde kant leiden of 
teken jij zonder oponthoud een duidelijke lijn 

van start naar fi nish?
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Hardwerkende ondernemers, fanatieke 
sporters, vakantiegangers, feestvier-
ders en levensgenieters, wandelaars 
en natuurliefhebbers, buurtverbinders, 
spelende kinderen, tortelduiven... Ze 
wonen allemaal in Reusel-De Mierden. 
En we zijn ook nog eens het meest 
relaxte ‘volkje’ van Nederland! 

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

Stuur jouw mooiste foto en achterliggend 
verhaal in via www.reuseldemierden.nl/fo-

towedstrijd. Daar vind je ook de spelregels. 
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een mooie 
prijs te winnen!

Fotowedstrijd: mensen van Reusel-De Mierden

Markt 4, Hapert

agenda’s,
planners &
kalender
2022

Nu verkrijgbaar

De energietransitie moet er toe leiden 
dat we geen aardgas of andere fossiele 
energiebronnen meer gebruiken. Bij het 
verbranden daarvan komt CO2 vrij en 
dat is een van de broeikasgassen die de 
opwarming van de aarde veroorzaakt.

Op de markt verschijnen er daarom steeds  
meer alternatieven voor het verwarmen 
zonder aardgas. Een daarvan de een elek-
trische cv-ketel. Met de toepassing van 
inductie zou die een hoog rendement heb-
ben. De vraag is of dit een goed alternatief 
is voor een versleten gasketel. Grote kans 
van niet.

Een woning die bijvoorbeeld 1200 m3 gas 
verbruikt, zal onder dezelfde omstandighe-
den met een elektrische cv-ketel ongeveer 
10800 kWh gebruiken. Het rendement van 
een elektrische cv-ketel kan hoog zijn maar 
nooit hoger dan 100%. Dus die kilowatturen 
worden echt uit je meterkast getrokken en 
gaan een fl inke duit kosten. Ongeveer 2,75 

keer meer dan je gewend bent om te beta-
len. Wil je die hoeveelheid stroom zelf op-
wekken, dan heb je 36 zonnepanelen nodig. 
Een beter alternatief om zonder aardgas je 
woning te verwarmen is een warmtepomp. 
Dat is ook een elektrisch apparaat maar 
die werkt met een rendement van 400% of 
meer. Dus die verbruikt 2700 kWh en daar 
heb je maar 9 zonnepanelen voor nodig. 

Een reductie van de CO2-emissie wordt 
met een elektrische cv-ketel niet bereikt 
omdat in de elektriciteitscentrale meer 
aardgas verbruikt wordt. Een elektrische 
cv-ketel is alleen interessant als het de 
warmtevraag heel klein is en alternatieven 
niet voorhanden of te duur zijn. Dus eerst 
energie besparen door de woning goed te 
isoleren en zoveel mogelijk warmte terug te 
winnen. Is de huidige cv-ketel echt versle-
ten en de woning is nog niet geschikt voor 
een warmtepomp, plaats dan een nieuwe 
gasketel. Die zal zuiniger zijn dan de oude. 
Vervolgens de komende jaren gebruiken 
om de woning energiezuiniger te maken. 
Op termijn kan dan verantwoord afscheid 
worden genomen van het aardgas.

Voor meer informatie: bezoek onze Ener-
gieLoketten op zaterdagmorgen of stel je 
vragen via energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Elektrische cv-ketel
Advies over energieverbruik

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

WIST 
   JE 
 DAT...?

... sneeuw eigenlijk niet wit is? Sneeuw is doorzichtig. 
Sneeuwvlokken zijn gemaakt van ijskristallen, 

dus wanneer er licht doorheen gaat, buigt het licht door 
elk individueel kristal. Het hele spectrum van licht 

wordt teruggekaatst naar onze ogen, 
waardoor we witte sneeuw zien.

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.
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In het afgelopen jaar hebben we bij Bladel Transparant een aantal nieuwe men-
sen mogen verwelkomen en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Een 
aantal van onze nieuwe leden hebben dit jaar de cursus politiek actief gedaan 
en een cursus gemeenterecht gevolgd. We vinden het belangrijk om te blijven 
vernieuwen, in nieuwe mensen te investeren en hen ook een kans te geven om 
politiek actief te worden. Daarom gaan een aantal nieuwe leden het komend 
half jaar aan de slag om de verschillende commissies van de gemeente Bladel te 
versterken. Vier van onze nieuwe leden zijn op de afgelopen twee raadsvergade-
ringen benoemd als lid bij één van de raadscommissies van de gemeente Bladel.

Graag stellen wij onze nieuwe talenten aan u voor.

Lisa Coolen
Lisa is 27 jaar en geboren en getogen in Hapert. Ze heeft bestuurskunde gestudeerd  
aan de Universiteit van Tilburg. Momenteel werkt ze als beleidsadviseur bij de  
gemeente Valkenswaard.

Na contact met Nicole Bohncke bij de badmintonvereniging was haar interesse om 
actief te worden bij Bladel Transparant gewekt. Lisa vindt dat er meer jongeren actief 
zouden mogen worden in de politiek en neemt haar kennis graag mee als lid naar de 
commissie inwoners. Ze is bereikbaar via L.Coolen@bladel.nl.

Casper Valk
Casper is 24 jaar en woont in Hapert. Hij is in Bladel komen wonen toen hij 7 jaar oud 
was, omdat zijn ouders daar een winkel opende. Nu woont hij alweer 8  jaar in Hapert. 
Hij studeert technische bedrijfskunde in Tilburg. 

Na een gesprek met Davy Jansen over verkiezingspunten was zijn belangstelling 
voor Bladel Transparant gewekt en is hij mee gaan lopen in onze partij. Hij gaat als  
plaatsvervangend lid mee draaien in de commissie grondzaken en ziet volop mogelijk- 
heden met betrekking tot woningbouw en de inrichting van de gemeente. Casper is 
bereikbaar via C.Valk@bladel.nl.

Dries Zumker
Dries, geboren en getogen in Bladel, is 29 jaar. Hij woont samen met zijn (zwangere) 
vriendin/aanstaande en hun 2 katten aan het Emmaplein in Bladel. Vanaf maart komt 
er dus een kleintje bij.

Sinds de oprichting van Bladel Transparant (en daarvoor eigenlijk ook al) ontkomt hij 
niet aan de Bladels politiek, aangezien zijn vader nog al eens onder het avondeten 
begon over de gang van zaken daar. Hij staat al een tijdje op de kieslijst, maar was 
verder niet actief. Sinds een aantal maanden wilde hij daar toch wel wat verandering 
in brengen. Na een paar interne vergaderingen pakte hij de mogelijkheid om plaats-
vervangend lid van de commissie inwoners te worden met beide handen aan. Samen 
met Lisa gaat hij deze commissie versterken en Dries is bereikbaar via Dries.Zumker@
bladel.nl.

Arnoud van Hulst 
Arnoud is 32 jaar en komt oorspronkelijk uit Schagen. Voor zijn studie Theologie is 
hij verhuisd naar Tilburg, waarna hij voor de liefde in Bladel is terecht gekomen. Daar 
woont hij nu ruim een jaar. 

Hij werkt bij zorgverzekeraar VGZ waar hij de verzekeringen voor militairen doet.  
Lokale politiek raakt mensen direct en je ziet ook resultaat van je werk. Hij houdt er 
van om met zijn poten in de klei te staan. Dat is voor Arnoud een reden om de politiek 
in te gaan. Arnoud is benoemd als plaatsvervangend lid commissie Middelen- en  
Algemene Zaken en is bereikbaar via A.vanHulst@bladel.nl.

Wij zijn natuurlijk heel blij met onze nieuwe leden en willen deze dame en drie heren 
dan ook veel succes wensen met hun nieuwe uitdaging!

www.rhmakelaardij.nl

Taxa�e 

nodig?

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

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

IN DE KERN

Op dinsdagavond 30 november pro-
grammeert Bibliotheek De Kempen in 
samenwerking met Christel Lubse een 
online lezing over emoties bij kinderen.

December... een leuke en gezellige, maar 
drukke maand. Sinterklaas en Kerst, mis-
schien ook nog allerlei verjaardagen. Voor 
veel kinderen ook een spannende en 
stressvolle periode. Sommige kinderen 
worden nog drukker in deze periode en 

raken meer overprikkeld. Er spelen allerlei 
emoties een rol; misschien wel herkenbaar. 
Als je kind aangeeft dat hij zich zorgen 
maakt of Sinterklaas wel op school komt, 
zijn we als volwassenen vaak geneigd om 
te zeggen dat er niets aan de hand is en 
dat het allemaal wel goed komt. Ook als 
je kind er over doorgaat. En misschien is 
je kind wel bang voor Piet. Je denkt mis-
schien ‘waar maakt hij zich toch druk om?’.

Door de drukte kunnen we wel eens ons 
geduld verliezen en mopperen we wel eens. 
Kinderen raken in de war. Je kind voelt 
namelijk wel deze spanning, de angst, de 
zorgen of de drukte in zijn lijf. Je kind kan 
denken ‘klopt het dan niet wat ik voel’. Het 
gevoel is er wel degelijk. En als volwasse-
nen willen we kinderen juist leren te vertrou-
wen op hun gevoel. Emoties, soms vliegen 
ze alle kanten op. Hoe ga je hier als ouders/
opvoeders mee om? Hoe help je je kind 
hiermee? Christel Lubse (kinder- en ont-
spanningscoach) geeft in een online lezing 
tips en handvatten om met emoties van kin-
deren om te gaan. Hierbij geeft ze ook boe-
kentips en hoe deze boeken in te zetten om 
kinderen te leren omgaan met hun emoties.

De online lezing is op dinsdag 30 novem-
ber van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden kan 
gemakkelijk via Bibliotheek de Kempen. 
De online lezing vindt plaats via Zoom. Bij 
aanmelding ontvang je op de dag zelf een 
aanmeldlink vanuit de Bibliotheek en bijge-
voegd een instructie rondom het gebruik 
van Zoom.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online lezing: 
SOS kinderen en emoties

D66 wijzigt 
inspraakavonden
REUSEL - Vanwege de huidige  
coronamaatregelen heeft de afde-
ling D66 van Reusel-De Mierden de 
inspraakavonden gewijzigd.

Helaas kunnen de aangekondigde in-
spraakavonden op de eerder aange-
geven momenten niet doorgaan. De 
data zijn, met in acht neming van de 
basismaatregelen, verplaatst naar:
•  25 november in Lage Mierde,  

De Ster, aanvang 16.30
•  2 december in Hooge Mierde,  

De Schakel, aanvang 16.30

U bent van harte uitgenodigd uw  
wensen en standpunten t.a.v. de ge-
meentelijke politiek met ons te delen.

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 •  www.sneldersconsulting.nl
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REUSEL - Op zondag 
28 november organi-
seert Toer en Wie-
lerclub RWC Reusel 
haar jaarlijkse 
Veldtoertocht met de 
keuze uit drie afstan-

den, en wel 25, 37 en 46 km. 

Inschrijving en startlocatie, van 08.30 tot 
10.00 uur, is in de kantine Ons Huukske van 
Korfbalvereniging Rosolo aan Sportpark 
Den Hoek in Reusel. Voor de route naar de 
startlocatie zie: www.rosolo.nl/club/route-
naar-rosolo. Er is voldoende parkeerge-
legenheid, volg hiervoor de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars. Voor de dames 
en heren zijn er aparte kleedkamers en na 
afl oop bestaat de mogelijkheid om te dou-
chen. Tevens kan men de fi ets afspuiten. 
Bij Rosolo kan men nog gezellig na borre-
len en wat bijpraten over de tocht. Dit jaar 
is daar een coronatoegangsbewijs (QR-co-
de) voor nodig. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 5,00; NTFU- en VWB-leden kunnen voor 
€ 4,00 deelnemen en jeugd tot 16 jaar 
gratis. Inschrijven kan ook met Scan & Go.

Om een vlotte doorstroming te bevorde-
ren is dit jaar voorinschrijving mogelijk via  
fi etssport.nl/toertochten/50214. Deelname 
is op eigen risico en valhelm is verplicht. 
We volgen inzake corona de voorschriften 
van de overheid. Deelnemers met klachten 
worden verzocht thuis te blijven. De tocht 

gaat over de paden en door de bossen in 
en om Reusel, over mooie single tracks en 
technische heuvelachtige paadjes. Hal-
verwege de tocht is er een pauzeplaats 
ingericht bij Taverne D’n Ouwe Brandtoren 
waar men de inwendige mens weer wat 
kan versterken. 

De route is ingedeeld in 4 zones en voor-
zien van beveiligde oversteekplaatsen bij 
de openbare wegen. Daar waarschuwen 
de signaalgevers de deelnemers voor mo-
gelijk naderend verkeer, dat hier altijd voor-
rang heeft. Volg de aanwijzingen op, het 
is uw eigen verantwoordelijkheid de ver-
keersregels in acht te houden. Tot ziens op 
zondag 28 november! Voor meer info volg 
ons op Facebook of kijk op 

www.rwcreusel.nl

Een dikke duim omhoog voor mijn buurman die de 
bladeren van het plein en het trottoir rondom de 
Vierschaar opruimt, zodat alle voetgangers zich veilig 
kunnen verplaatsen. Top!

Frans

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

Een duim omhoog voor Karin Soontiens en werkgroep 
Mantelzorgers voor de geslaagde Mantelzorgdag die 
wij mochten ontvangen!

Namens alle mantelzorgers Reusel-De Mierden

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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  WIST
     JE 
DAT...?

... het wel heel 
moeilijk, maar niet 
onmogelijk is om een 
glas kapot te zingen? 

Het werd geprobeerd 
bij een kristallen glas, 
omdat gewoon glas te 

fl exibel is. 

Rockartiest 
Jaime Vendera slaagde 
er in 2005 in het 

programma MythBusters 
na twaalf pogingen in 

om een glas aan 
scherven te zingen. 
Hij produceerde 

105 dBa.

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

Sfeermarkt bij 
De Donkse Hoef 

afgelast!

DUIZEL - Helaas kan onze Sfeer-
markt op woensdag 1 december 
bij De Donkse Hoef in Duizel geen 
doorgang vinden vanwege aange-
paste, strengere coronamaatrege-
len op het woonpark!

Annulering 
Najaarsconcert 

Kempische Egerland 
Freunde

BLADEL - In verband met de gelden-
de corona-maatregelen kan het voor 
op zondag 21 november geplande 
Najaarsconcert helaas niet door-
gaan. Een nieuwe datum wordt zo 
spoedig mogelijk bekendgemaakt!

Veldtoertocht 
RWC Reusel
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Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.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

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

Medewerker Vrijwilligersbureau 

Het Vrijwilligersbureau Bladel brengt vraag 
en aanbod op het gebied van vrijwilligers-
werk samen. We zijn de spil tussen de  
vrijwilligersorganisaties en de potentiële 
vrijwilligers. Hiervoor hebben we regelma-
tig contact met organisaties die vrijwilligers 
zoeken. Met nieuwe vrijwilligers gaan we in 
gesprek om aan de hand van hun mogelijk-
heden en interesses een passende functie 
te vinden. 

Onze werkzaamheden bestaan daarnaast 
ook uit:
•  Vacatures aanmaken en de vacaturesite 

up-to-date houden.
•  Opstellen van wekelijkse publicaties voor 

PC55 en de Beeldkrant.
•  Werven van nieuwe organisaties/vacatures.
•  Contact met organisaties onderhouden 

o.a. via werkbezoeken.
•  Bijhouden van de onze eigen website en 

facebook.

Ieder van ons heeft zijn eigen specialisa-
tie en onderling verdelen we de taken. Eén 
ding hebben we gemeen: we doen ons 
werk met veel plezier! Wil jij ons team op 
woensdagmorgen komen versterken?

We zoeken een kandidaat die goed in 
teamverband kan werken, sociaal vaardig 
is en goed kan omgaan met de computer. 
Wil jij zinvol werk doen in een prettig team 
en herken jij je in deze eigenschappen? 

Neem dan contact op via e-mail info@ 
vrijwilligersbureaubladel.nl of bel naar  
06-21703692.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

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

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

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

Feestelijke start 
herinrichting Kleine 
Beerze gecanceld!

We keken er zo naar uit: de starthan-
deling van het beekdalherstel en de 
streekroute op 20 november 2021, 
als onderdeel van de gebiedsont-
wikkeling Levende Beerze. Helaas 
hebben we als organisatie moeten 
besluiten om, vanwege de aange-
scherpte coronamaatregelen, de 
dag uit te stellen. 
 
We vinden het ontzettend jammer, 
maar de eisen die nu aan een eve-
nement worden gesteld kunnen we 
niet waarmaken. Maar uitstel is geen 
afstel! Zodra de maatregelen het toe-
staan zal de dag alsnog plaats gaan 
vinden. We houden u op de hoogte!

Graag willen wij, als omwonenden, in 
de werkgroep klachten en meldingen 
van het Luchthaven Eindhoven Overleg 
(LEO) uw aandacht voor het volgende.
 
De werkgroep klachten en meldingen gaat 
een advies uitbrengen aan het LEO over 
het doel, positie en proces van het meldin-
genbureau geluidhinder vliegbasis Eindho-
ven/Eindhoven Airport. Wij, de omwonen-
den in de werkgroep, willen hierover graag 
uw mening vragen omdat wij regelmatig in 
onze omgeving opmerkingen horen over 
de luchthaven, geluidsoverlast, over de 
manier waarop er meldingen gedaan kun-
nen worden en daarnaast over wat er ver-
volgens met de meldingen gedaan wordt.
 
Wij willen zoveel mogelijk mensen inter-
viewen. Via deze link:  https://forms.gle/
tMM5nt5m3AgUjJTK6 komt u bij het en-
quêteformulier. Na het invullen kunt u het 
formulier met de knop ‘verzenden’ onder-
aan het formulier afsluiten, wij ontvangen 
dan uw antwoorden. Wij kunnen niet zien 
van wie de antwoorden afkomstig zijn.
 
Mocht u vragen hebben of de voorkeur  
geven aan een (telefoon)gesprek, dan kunt 
u dat laten weten door te mailen naar 

door.de.beus@dorpsraadoostelbeers.nl

Enquête 
meldingen 
& klachten 
Luchthaven 
Eindhoven

Oproep 
voor 

kookclub
Wie heeft er zin om een kook-
clubje mee op te richten? 

Neem dan contact met me op en 
bel naar 06-37277508
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Werkzaamheden Enexis
Enexis is enkele weken geleden gestart met 
werkzaamheden ter hoogte van de Zwartven/Loonseweg 
in Hapert. Vanuit Hapert werken ze richting de 
provinciale weg, waarna ze langs de provinciale weg 
richting het netstation op industrieterrein De Sleutel 
werken. Tijdens de werkzaamheden wordt er een extra 
stroomkabel gelegd zodat er meer elektriciteit naar het 

industrieterrein kan. De werkzaamheden zullen 
grotendeels langs de N284 af lopen en gebeuren door 
middel van boringen en graafwerkzaamheden. 
Fietsverkeer komend vanaf Hapert zal tijdelijk omgeleid 
worden via het Jarabos. In totaal zal het 3 maanden in 
beslag nemen.

Uitreiking 
participatieverklaringen 
aan nieuwe inwoners

Burgemeester Remco Bosma ontving op dinsdag 
19 oktober dertien inwoners uit de gemeente Bladel 
die oorspronkelijk afkomstig zijn uit bijvoorbeeld 
Syrië, China, Eritrea of Congo. Tijdens een speciale 
bijeenkomst hebben zij hun participatieverklaring 
ondertekend. Met het tekenen van de 
participatieverklaring geven ze aan dat ze de 
Nederlandse kernwaarden kennen en dat ze deze 
respecteren. Ook verklaren ze hiermee dat ze een 
actieve bijdrage zullen leveren aan de Nederlandse 
maatschappij. 

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel 
van de inburgering, dat door Vluchtelingenhulp 
Bladel en de gemeente voor de Bladelse 
nieuwkomers wordt georganiseerd. Ter 
voorbereiding op de uitreiking hebben de 
deelnemers vier workshops gevolgd. Hierin hebben 
ze uitvoerig met elkaar gesproken over de 
kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en 
participatie en hoe die doorwerken in hun eigen 
leven hier in Nederland. Daarnaast is ingegaan op 
gezondheid, welzijn en cultuur. De gemeente Bladel 
wenst deze nieuwe inwoners veel geluk en succes 
met de verdere inburgering en ze hopen dat ze zich 
snel thuis zullen voelen in de gemeente!

In november 2021 vinden drie commissievergaderingen 
plaats:
•  Commissie Grondgebied op maandag 22 november 

2021. Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan 
Vogelwikke, Transitievisie warmte, subsidieverordening 
duurzame energie voor particulieren, Regionale 
Energiestrategie (RES), Bindend adviesrecht 
Omgevingswet, en Najaarsnota 2021.

•  Commissie Inwoners op dinsdag 23 november 2021. 
Op de agenda  staat o.a. Beleidskader WMO, en 
Najaarsnota 2021.

•  Commissie Middelen & Algemene Zaken op maandag 
29 november 2021. Op de agenda staat o.a. Nota 
Participatiebeleid en Najaarsnota 2021.

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien 
via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van 
de commissies zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en 
vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Bladel. Dit is onder voorbehoud van de ontwikkelingen 
rond corona. Aanwezigen dienen de op dat moment 
geldende richtlijnen in acht te nemen.

Spreekrecht
Als burger kunt u tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. 
U kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie 
informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u 
voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.

Besluitvorming op 16 december 2021
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in 
de commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 16 december een besluit.

Commissievergaderingen in november 2021

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 3 november 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Wijzigingsplan ‘Heuvel 3, Hoogeloon’
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. De ‘Nota 
Zienswijze Heuvel 3 Hoogeloon’ wordt vastgesteld. Het 
Wijzigingsplan ‘Heuvel 3, Hoogeloon’ wordt gewijzigd 
vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen uit 
de ‘Nota Zienswijze Heuvel 3 Hoogeloon’.

Beslissing op bezwaar subsidie sloop overtollige 
gebouwen buitengebied
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Beslissing op bezwaar tegen de weigering van 
een omgevingsvergunning in Hapert
Ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Handhavingskader na Wmo-toezicht
Vastgesteld.

Beslissing op bezwaarschrift subsidie muzikale 
en culturele vorming
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Beslissing op bezwaarschrift subsidie muzikale 
en culturele vorming
Het bestreden besluit wordt herroepen. Het 
subsidiebedrag wordt alsnog toegekend.

Militaire oefening
Van 29 november t/m 3 december 2021 is er een 
militaire oefening in de gemeente Bladel. De oefening 
wordt gehouden in het kader van opleiding voor 
militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch 
gezien houdt dit in dat de militairen verkennings- 
opdrachten moeten uitvoeren. Men zal hierbij het 
doorgaand verkeer niet hinderen. 
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 05-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
2. Herinrichting Groote Beerze Netersel week 35-2021 t/m week 48-2021 Aannemingsbedrijf van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. Onderhoudswerkzaamheden, Dorpsstraat  Casteren week 41-2021 t/m week 49-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
4. 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

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Verleende alcoholvergunning

Bladel
•       Markt 1, uitoefenen van een horecabedrijf, datum 

besluit: 08-11-2021;
•       Sniederslaan 43, uitoefenen van een slijtersbedrijf, 

datum besluit: 02-11-2021.

Verleende exploitatievergunning

Bladel
•       Markt 1, exploiteren van een horecabedrijf, datum 

besluit: 08-11-2021.

Melding apv/bijzondere wetten
Bladel
•       Markt, organiseren van de Sinterklaasoptocht op 

13 november 2021.

Milieumelding
Casteren
•       Wagenbroeken 2, vervangen van een 

gasdrukregel- en meetstation.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Burg. Goossensstraat 46, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit;

•       Bossingel ongenummerd (links en rechts van 
nummer 12), afwijken van het bestemmingsplan 
voor het bouwen van twee woningen.

Casteren
•       Wagenbroeken 29, kappen van acht bomen.

Hapert
•       Loonseweg 37, verbouwen en uitbreiden van een 

woning door middel van een dakopbouw;
•       Nieuwstraat 22A en 24, aanleggen van een inrit.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg ongenummerd, bouwen van een 

woning met bijgebouw;
•       Heuvelseweg ongenummerd, bouwen van een 

woning met bijgebouw;
•       Valensplein 1A, tijdelijk huisvesten van een 

tandartsenpraktijk.

Netersel
•       De Hoeve 36, wijzigen van de gevels van een 

woning en een bijgebouw;
•       De Muilen 14A, bouwen van een tijdelijke nishut 

ten behoeve van het bouwen van 
carnavalswagens.

  

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend

Hoogeloon
•       Breestraat 3A, brandveilig gebruiken van een 

kinderopvang, datum besluit: 09-11-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Gindrapassage 18, vernieuwen van de reclame en 

het vervangen van een parkeerbox, datum besluit: 
05-11-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Hapert
•       Hapert, organiseren van een loterij door 

Carnavalsvereniging De Pintewippers op 28 
januari 2023 en in de jaren 2024, 2025, 2026 en 
2027, datum besluit: 03-11-2021.

Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Participatiebedrijf 
KempenPlus
De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in 
de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf 
KempenPlus. Dit was noodzakelijk om de uitvoering 
van twee onderdelen van de nieuwe Wet inburgering 
2021 door KempenPlus mogelijk te maken. De nieuwe 
Wet Inburgering heeft als doel dat alle 
inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in 
de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald 
werk.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

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

Vaststelling Algemene 
Plaatselijke Verordening Bladel 
2021, 1e wijziging

De gemeenteraad heeft op 4 november 2021 de 
‘Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2021, 1e 
wijziging’ vastgesteld.

De Alcoholwet heeft de Drank- en Horecawet 
vervangen. In de Algemene Plaatselijke Verordening 
komen een aantal verwijzingen naar de Drank- en 
Horecawet voor. Deze verwijzingen zijn aangepast naar 
de Alcoholwet. Los van de Alcoholwet hebben er nog 
tekstuele wijzigingen plaatsgevonden, dat betreft de 
weigeringsgronden voor een seksbedrijf. Inhoudelijk 
hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.

De 1e wijziging vervangt de ‘Algemene Plaatselijke 
Verordening Bladel 2021’. De gewijzigde Algemene 
Plaatselijke Verordening treedt in werking op de dag na 
bekendmaking. 

U kunt de gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening inzien via www.officielebekendmakingen.
nl of op www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Heeft u 
geen internet, dan kunt u de gewijzigde Algemene 
Plaatselijke Verordening inzien bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Bladel tijdens de 
openingstijden.
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OIRSCHOT/EINDHOVEN - In woonzorg-
centrum Sint Joris van Joris Zorg in Oir-
schot is deze zomer een pilot gestart 
met slimme sensoren. Deze monitoren - 
gebruikmakend van speciale, per cliënt 
in te stellen sensortechnieken en een 
app voor de medewerkers - of een cliënt 
hulp nodig heeft. De medewerkers wor-
den via een app gealarmeerd. Ze kunnen 
dan real time meekijken in de kamer van 
de cliënt, bijvoorbeeld in de nacht en 
meteen actie ondernemen.

Joris Zorg werkt hierin samen met Aivex. 
Dit Eindhovense bedrijf heeft zich gespe-
cialiseerd in optische intelligentie, gebruik-
makend van Artificial Intelligence. De resul-
taten van de pilot stemden tot tevredenheid 
bij zowel (verwanten van) cliënten als bij de 
medewerkers. Ook de cliëntenraad van 
Joris Zorg bracht positief advies uit. Joris 
Zorg heeft daarop besloten het werken met 
de slimme sensoren op alle locaties toe te 
gaan passen. De uitrol vindt dit en volgend 
jaar plaats. De overeenkomst tussen Aivex 
en Joris Zorg is officieel en feestelijk be-
krachtigd door Dianne Engels (Bestuurder 
Joris Zorg) en Ben Manders (Algemeen  
Directeur Aivex).

Het grote voordeel
Standaard bewegingssensoren registreren 
iedere beweging in de kamer van een cli-
ent, waarna medewerkers gaan kijken wat 
er aan de hand is. Vaak ook als dat hele-
maal niet nodig is. Denk aan een cliënt die 
zich omdraait in bed of even op de bed- 
rand zit. Met dit nieuwe systeem (dat veel 
meer data opvangt) hoeven medewerkers 
cliënten niet meer onnodig te storen (iets 
dat vooral in de nacht erg hinderlijk is). Me-
dewerkers krijgen nu alleen een melding bij 

een gebeurtenis in de kamer van een cliënt 
die direct actie vergt.

De pilot
De pilot duurde iets meer dan twee maan-
den en is uitgevoerd bij Nachtegaal 2, een 
afdeling binnen Joris Zorg speciaal voor 
bewoners met (zware) dementie.  Ge-
dragsproblemen, nachtelijk dwalen en het 
niet kunnen vinden van de eigen kamer ko-
men hier vaak voor. Tijdens de pilot zijn bij 
Nachtegaal 2 13 slimme sensoren geïnstal-
leerd en zijn op vier deuren van kamers ook 
slimme sloten geplaatst. Alles is binnen 
één overkoepelend systeem gekoppeld. 
De slimme sloten werken als het ware als 
hoteldeuren. Cliënten kunnen hun eigen 
kamer altijd verlaten maar andere bewo-
ners kunnen niet meer zomaar op andere 
kamers komen. Dat geeft mensen rust en 
een veilig gevoel. De combinatie van syste-
men (sensoren en sloten) is vooralsnog niet 
overal nodig, maar is op afdelingen, zoals 
Nachtegaal 2 zeer wenselijk. En de mede- 
werkers? Die scheelt het letterlijk hon-
derden meters lopen/rennen in de nacht 
zonder dat op de veiligheid van cliënten 
ingeboet wordt. Winst in tijden waarin de 
druk op de zorg groot is en het beschikbare 
aantal medewerkers beperkt.

Slimme sensoren en sloten in verpleeg-
huiszorg borgen veiligheid en welzijn 
cliënten en ontlasten medewerkers

Dianne Engels en 
Ben Manders

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Deze 
Jonge 
Held
heeft je 
nodig.

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

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

Geef daarom voor een toekomst waarin we 
nierziekten kunnen genezen.

Ga naar nierstichting.nl

Scan de 
code met uw 
smart phone 

en doneer
eenvoudig 

online.

Vorige week is 
de infiltratie-
voorziening in 
het projectge-
bied Dorp aan 
de beek in ge-
bruik genomen. 

In het centrum van Vessem vangen we 
hemelwater op. Dit hemelwater wordt 
op een natuurlijke wijze opgenomen in 
het aanwezig voedselbos dat twee jaar 
geleden is geplant.

De verdroging van de Kempische zand-
gronden is een actueel probleem. Door 
het hemelwater in de bodem te brengen 
voorkomen we dat het beekdal verder ver-
droogd. Zo zorgen we ervoor dat de na-
tuur zich verder kan ontwikkelen en leve-
ren we een bijdrage aan een zogenoemde 
klimaatadaptieve leefomgeving. (Het tijdig 
en effectief aanpassen aan het actuele of 
verwachte klimaat). Eén van de belangrij-
ke doelen binnen de gebiedsontwikkeling  
Levende Beerze.

Hemelwater in Vessem 
krijgt een duurzame 
bestemming

LUYKSGESTEL - 
In oktober maak-
ten we met de 
H e k s e n b o o m -
wandeling een 
fraaie herstart. 
Na 20 maanden 
c o r o n a - s t o p 
konden we ein-
delijk weer aan 
de slag. Dat 

voelde fantastisch! Nog niet alle trou-
we wandelaars durfden het aan om ook 
daadwerkelijk te komen, maar deson-
danks waren we blij, dat we weer acte 
de présence konden geven.

Maar helaas maken de jongste corona-cij-
fers duidelijk, dat het voorlopig een tijdelij-
ke opleving van het wandelseizoen betrof. 
Met pijn in het hart moeten we dan ook 
bekend maken dat de Kerstwandeling, die 
gepland was op 19 december 2021, niet 
door kan gaan. Het belangrijkste argument 
daarvoor is dat de gezondheid van u als 
wandelaar, maar zeker ook die van onze 
vrijwilligers, voorop staat.

Vol goede moed bereiden we ons nu voor 
op de Open Grenzentocht op 26 januari  
2022. Vanuit het vertrouwde Heidelicht 
hebben we weer verschillende mooie rou-
tes voorbereid. We hopen dan ook dat we 
u in groten getale mogen begroeten. Voor 
nu: probeer gezond te blijven. Voor actuele 
informatie kijkt u op: 

www.degrenslopers.nl

Kerstwandeling 
WSV De Grenslopers 
afgelast!

IN DE KEMPEN
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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
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De E-Bike winkel
BBllaacckk FFrriiddaayy ddeeaallss bbiijj UUSSEEDD EE--BBIIKKEESS VVaann 2222 tt//mm 2277 nnoovveemmbbeerr 

Nieuwe Victoria eTouring 7.4 met de stilste
middenmotor en 418 Watt accu. 
Hydraulische schijfremmen. In de kleur 
matrood en matgrijs. 

Nieuwe Qwic MA8 Tour met Riemaandrijving, 
90NM sterke middenmotor en 417 of 625
Watt accu. In de kleur matblauw en matzwart. 
Ook in heren uitvoering verkrijgbaar.

Markt 17  Bladel  0497-229050  info@usedebikes.nl  www.usedebikes.nl

van € 2.599,- voor € 2.199,-

NNeerrggeennss 

ggooeeddkkooppeerr

OOPP == OOPP

418 W accu van € 3.449,- voor € 2.399,-
625 W accu van € 3.749,- voor € 2.599,-
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KERKSTRAAT 12 HAPERT • 0497-846 819

SANITAIRDEKEMPEN.NL

PANTONE 7687 C

PANTONE 535 C

PANTONE 7450 C

BLACK FRIDAY
ALLE ZWARTE KRANEN EN DOUCHEKOPPEN 

25% KORTING

BLACK FRIDAY

PANTONE 7687 C

PANTONE 535 C

PANTONE 7450 C

ACTIE OP ZWART SANITAIR
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

VESSEM - De win-
tertijd is ingegaan, 
we steken wat va-
ker een paar kaars-
jes aan, zoeken 
gezelligheid bin-
nenshuis en maken 
plannen voor de 

komende feestdagen. En daarbij komt 
altijd weer die onvermijdelijke vraag: 
‘Wat gaan we doen met de kerstdagen?’

Precies die vraag stelden wij onszelf ook 
de afgelopen tijd. Want, blij dat we na ruim 
een jaar eindelijk weer konden zingen met 
elkaar, waren we wel een beetje de weg én 
onze stem kwijt. Voor de lockdown waren 
we drukdoende met de voorbereidingen 
voor ons 50-jarige jubileumconcert ‘Op weg 
naar goud’. Maar de twijfel sloeg misschien 
een beetje toe, gaan we daarmee door of 
gaan we iets anders doen en wat dan. 

Langzaamaan rijpte het idee om een Kerst-
concert te organiseren. Bij ons vorige 
Kerstconcert hadden wij Die Jelloobend 
uitgenodigd en dat was wederzijds zo goed 
bevallen, dat we hen ook dit jaar hebben 
gevraagd om samen met ons op te treden. 
Band en zanggroep zullen apart van elkaar 
enkele nummers ten gehore brengen, maar 
ook gezamenlijk spelen en zingen en de 
samenzang begeleiden. 

We kunnen nog zo goed plannen, maar we 
moeten uiteraard wel een slag om de arm 
houden: in de afgelopen maanden hebben 
we vaker gezien dat we als samenleving in-
gehaald worden door de realiteit. Daarom 
zullen wij altijd de coronavoorschriften in 
acht nemen en dit concert alleen door laten 
gaan als het verantwoord is. We willen na-
tuurlijk niet dat heel de Kempen ziek in bed 

ligt met de Kerstdagen. Bij binnenkomst 
in de kerk wordt gevraagd naar uw coro-
na QR-bewijs. De entree voor dit concert 
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage staat 
vrij en wordt gewaardeerd. In verband met 
een beperkt aantal zitplaatsen kunt u een 
plaats reserveren door een mail te sturen 
aan: zanggroepconbrio@outlook.com. Na 
afl oop is er de mogelijkheid om iets te drin-
ken bij gemeenschapshuis D’n Boogerd. 
Op onze website en social media zullen we 
t.z.t. de laatste stand van zaken publiceren.

Datum: zaterdag 18 december. Tijd: van 
19.30 tot 20.30 uur. Waar: St. Lambertus-
kerk, Servatiusstraat 8 in Vessem.

Kerstconcert zanggroep Con Brio en 
Die Jelloobend in de Lambertuskerk

WESTERHOVEN - Toneelclub Westerho-
ven en Vocalgroup Stringz staan samen 
op de planken in de dolkomische pro-
ductie ‘Club Koetsie Koe’. U bent uitge-
nodigd voor een avondje amusement en 
variété in een zinderende nachtclub.

Maak kennis met veel artiesten, die staan 
te popelen om hun acts te vertonen. Het is 
een dolle boel op het podium, maar u krijgt 
ook een kijkje achter de schermen, waar de 
chaos nog veel groter is. Deze verrassende 
voorstelling – vol humor en met live zang 
– mag u niet missen. ‘Club Koetsie Koe’ is 
geschreven door Mart Moors, geregisseerd 
door Louis Baeten en staat onder muzikale 
leiding van Riet Heesterbeek.

De voorstelling wordt gespeeld op 10, 11, 
17 en 18 december in De Buitengaander, 
Dorpstraat 9 in Westerhoven. Aanvangs-
tijd: 20.00 uur. U kunt kaartjes bestellen via 
info@toneelwesterhoven.nl of telefonisch 
op zaterdag 20 november, tussen 10.00 en 
13.00 uur, via het nummer 06-29048866.
De toegangsprijs is € 10,- per kaartje. Toe-
gang is alleen mogelijk op vertoon van een 
Coronatoegangsbewijs en ID!

Voorstelling 
‘Club Koetsie Koe’ 
in De Buitengaander

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!

VELDTOERTOCHT
Startlocatie: kantine korfbalvereniging Ro-
solo, sportpark Den Hoek, Sportpark 9, 
Reusel. Vertrektijd: 08.30-10.00 uur. Af-
standen: 25, 35 en 45 km. Org.: Toer en 
Wielerclub RWC Reusel. Voor meer info: 
www.rwcreusel.nl of via Facebook.

VRIJDAG 10 DECEMBER 
ZATERDAG 11 DECEMBER
VRIJDAG 17 DECEMBER 
ZATERDAG 18 DECEMBER

DOLKOMISCHE VOORSTELLING 
‘CLUB KOETSIE KOE’
Door Toneelclub Westerhoven en Vocal-
group Stringz. Locatie: De Buitengaan-
der, Dorpstraat 9, Westerhoven. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: € 10,- (bestellen via 
info@toneelwesterhoven.nl). Toegang al-
leen mogelijk op vertoon coronatoegangs-
bewijs en ID!

theatertheater EventsEvents

zaterdag 27 november

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,50.

zaterdag 11 december

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

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

ER OP UIT
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Najaar 2021Najaar 2021

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

ELFENLAND

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Het Elfenland bij Mirelle van 
Schaijk in Hapert is weer open voor be-
zoekers. Groot is haar achtertuin niet 
maar er is meer dan genoeg plaats voor 
de sprookjesachtige tafereeltjes, zelfs 
de voortuin en het portiek dat ze deelt 
met haar buren is overgenomen door 
kabouters, diertjes, elfjes en poesjes. 
Op donderdag 11-11 (hoe kan het an-
ders) werd het Elfenland geopend door 
de kleuters van Het Palet.

Van niets iets maken
Aan het Hoefblad 15 in Hapert kijk je je 
ogen uit. Elke vierkante centimeter is in 
beslag genomen door sprookjesfi guren en 
diertjes. Alles tweedehands, legt Mirelle 
uit. “Ik kan van niets iets maken. Ik struin 
rommelmarkten af om aan beeldjes te 

komen en ik maak heel veel zelf. Urenlang 
zit ik te boetseren en te verzinnen wat ik 
kan doen met de fi guurtjes en beeldjes 
die ik heb. Ik recycle alles. Een lege fl es 
wordt een kasteel, een theepot een vogel-
voederhuisje; ik kan in afval nog van alles 
zien. Ik verzamel het hele jaar door spul-
letjes maar daar ga ik nu mee stoppen. Ik 
heb gewoon geen ruimte om het allemaal 
op te slaan. Mijn droomwens is om een 
ruimte te hebben waar mijn sprookjeswe-
reld permanent een plaatsje heeft. Nóg 
mooier zou het zijn als ik daar met kwets-
bare mensen samen aan nieuwe tafereel-
tjes zou kunnen werken.”

Kleuters genieten
Op 11 november kwamen de kleuters van 
Het Palet het Elfenland openen. “Ik raakte 
per toeval in gesprek met juf Celine”, ver-
telt Mirelle. “Zij werd enthousiast van mijn 

verhaal en beloofde met de kleuters langs 
te komen. Zie je de kindjes genieten?” Alle 
kleuters krijgen een gouden ei en degene 
die daarin een sleutel vindt, mag de elfjes 
wakker bellen. Daarna proosten we met 
elfenwater en mag elk kindje een edelsteen 
en een geluksbriefje uitkiezen.” Er is ook 
een wensput en de juf heeft onthouden dat 
er een muntje in moet. Een kindje wenst 
koning te worden, een ander wenst dat hij 
nog eens terug mag komen naar het Elfen-
land. Die wens kan zeker uitkomen want 
tot en met de kerstvakantie is het geopend 
op woensdag, zaterdag en zondag van 
15.00 tot 19.00 uur.” De kleuters weten niet 
waar ze het langst moeten blijven kijken: de 
drakenboom, de hamstertjes in het pop-
penhuis of de kaboutertjes in de voortuin.

Goede doel
Aanmelden of reserveren is niet nodig maar 
afstand houden wel. “Omdat het buiten is, 
is deze tentoonstelling corona-proof. Ik 
heb toestemming aan de gemeente ge-
vraagd en gekregen. Ook mijn buren zijn 
zo aardig om het goed te vinden dat het 
een paar weken wat drukker is in de straat. 
De centjes die ik uit de wensput haal en 
de vrijwillige bijdragen komen helemaal ten 
goede aan Stichting Poezenbende, die de 

opvang van zwerfkatjes verzorgt.” Omdat 
het dit jaar voor ’t laatst is dat Mirelle het 
Elfenland gemaakt heeft, worden de spul-
letjes na afl oop verloot. Wie interesse heeft 
in een bepaald tafereel, mag dat via een 
briefje kenbaar maken en maakt kans om 
het voor altijd een plekje in huis te geven.

Van niets iets maken
De elfjes zijn weer te bewonderen 
aan het Hoefblad in Hapert

Mirelle: “Ik kan van niets iets maken. Ik struin rommelmarkten af om aan beeldjes te 
komen en ik maak heel veel zelf. Urenlang zit ik te boetseren en te verzinnen wat ik 
kan doen met de fi guurtjes en beeldjes die ik heb. Ik recycle alles. Een lege fl es wordt 
een kasteel, een theepot een vogelvoederhuisje; ik kan in afval nog van alles zien.”
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Herken je dat? Soms zit alles tegen, stapelen problemen zich op bin-
nen een gezin. Ouders kunnen met veel moeite alle ballen in de lucht 
houden. Ze hebben weinig puf over voor de opvoeding, waardoor de 
kinderen soms te weinig aandacht krijgen. Er hoe�  dan maar iets te 
gebeuren of ...

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

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

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

Gezinnen gezocht in de 
Kempengemeenten

INFORMATIEF

HILVARENBEEK - Op zondag 28 novem-
ber kunt u weer meewandelen met gid-
sen van IVN-afdeling Kempenland-west. 
Zij bezoeken deze keer een deel van het 
uitgestrekte landgoed Gorp & Rovert 
onder Hilvarenbeek. 

Dit landgoed ontleent zijn naam aan twee 
oude boerennederzettingen: Gorp en het 
ten zuiden daarvan gelegen Rovert. Bei-
de gehuchten zijn van Middeleeuwse oor-
sprong. De wandeling van 28 november 
voert over het Gorpse deel van het huidige 
landgoed. 

Omstreeks 1250 werd de familie van Gorp 
(van Gorop, van Gorpe) door de hertog van 
Brabant beleend met (een deel van) dit ge-
bied. De bekendste telg uit deze familie is 
ongetwijfeld Jan van Gorp ofwel Johannes 
Goropius Becanus, die leefde van 1519 tot 
1573. Hij was medicus, maar hij is toch wel 
het meest bekend geworden als een van 
de eersten die zich toelegden op vergelij-
kende taalwetenschap. Aan het verleden 
van Gorp als leengoed van de Brabantse 
hertogen en aan de geleerde Johannes 
Goropius herinnert ons tegenwoordig nog 
Leenhof De Koepel. 

De eerste stappen op de weg naar het hui-
dige landgoed Gorp & Rovert worden in 
het midden van de achttiende eeuw gezet 
als Cornelis Bles delen van Gorp koopt en 
zijn nieuwe bezit niet alleen gaat dienen tot 
(economisch) nut maar mede ook tot ‘ver-
maak’. Met dat laatste doel voor ogen, liet 

Bles een sterrenbos of warande met visvij-
ver aanleggen. Deze warande, die sterk in 
verval was geraakt, is enkele jaren geleden 
gerestaureerd. Na Bles volgden telgen uit 
de families Bosschaert de Bouwel, Zerezo 
de Tejada en Hubert van Beusekom elkaar 
als eigenaren van Gorp op. Door aanko-
pen (zowel van particulieren als ook van de 
gemeentes Hilvarenbeek en Goirle) wisten 
zij het landgoedareaal steeds verder uit te 
breiden. 

De familie Zerezo de Tejada voorzag het 
landgoed van ook weer een markante blik-
vanger: het kasteeltje met aan zijn voor-
gevel twee hangende hoektorentjes. In de 
tijd dat het kasteeltje werd gebouwd was 
notaris Emile Huijsmans uit Hilvarenbeek 
druk bezig om het oude gehucht Rovert (en 
omgeving) stukje bij beetje op te kopen. Na 
zijn dood in 1920 ging Rovert over in han-
den van de familie Van Puijenbroek, textiel-
fabrikanten te Goirle. Toen twee decennia 
later door deze familie ook Gorp werd aan-
gekocht, ontstond uiteindelijk het huidige 
landgoed. Te midden van de uitgestrekte 
bossen en langs de nog natuurlijk meande-
rende Rovertse Leij bevinden zich op Gorp 
ook nu nog tal van markante punten die 
ons herinneren aan het boeiende en rijke 
verleden van dit stukje Brabantse land. 

U bent van harte welkom op onze wan-
deling langs deze bakens van een stukje  
streekgeschiedenis. Deelname aan de 
wandeling is gratis en iedereen is van harte 
welkom. 

Plaats van samenkomst: het kasteeltje op 
Gorp aan het Gorpsbaantje in Hilvaren-
beek. Tijd: 09.00 uur. Einde van de wande-
ling is ongeveer tussen 11.15 en 11.30 uur. 
Voor nadere informatie: 013-5091377.

Wandeling op landgoed Gorp & Rovert

Samen willen 
goed zorgen 
voor onze pla-
neet zodat we 
deze kunnen 
doorgeven aan 
generaties na 

ons. Dit doen we door ons huis te ver-
duurzamen met bijvoorbeeld aardgas-
vrij wonen of met zonnepanelen op het 
dak. Ook als gemeente streven we naar 
een groene en klimaatbestendige leef-
omgeving. Vanuit deze groene gedachte 
brachten we eerder LED-verlichting aan 
op alle sportparken in de gemeente en 
plaatsten we HR++-beglazing in onze 
sporthal de Ladder in Knegsel.

Pilot robotmaaier 
Daarnaast zijn we samen met Attender 
groen een pilot gestart met een robot-
maaier op de sportvelden van voetbalver-
eniging Steensel. Met de inzet van deze 
robotmaaier zijn we goed op weg met de 
verduurzaming van het groenonderhoud in 
de gemeente en willen we het CO2 gebruik 
verlagen. We hopen hiermee de grasmaai-

machines op fossiele brandstof te vervan-
gen voor de milieuvriendelijke robotmaaier.

Geschikte testlocatie
We hebben voor deze locatie gekozen 
omdat op dit sportpark de benodigde om-
standigheden om een robotmaaier goed te 
laten functioneren al aanwezig zijn. Denk 
aan: de ligging van de velden, elektrische 
voorzieningen en Wifi-bereik over het ge-
hele sportpark. Bijzonder aan deze robot-
maaier is de nieuwe software die het mo-
gelijk maakt om de zogenaamde ‘No Go 
zones’ in te stellen, wat betekent dat er 
hierdoor nu ook gemaaid kan worden rond-
om dug outs en ballenvangers.  

Veelbelovende resultaten
Zowel wij als voetbalvereniging Steensel 
zijn zeer tevreden over de eerste resulta-
ten van de pilot. Wethouder Léon Kox: “Wij 
hopen natuurlijk dat we bij afronding van 
de pilot zo enthousiast zijn dat we deze ro-
botmaaier ook op de andere voetbalvelden  
in de gemeente kunnen inzetten, om te zor-
gen voor minder CO2-uitstoot tijdens het 
groenonderhoud.”

Pilot milieuvriendelijk sportveldbeheer
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In gesprek met Peter en Tom Roos, 
eigenaren van Roos Groep. 
Mede-eigenaar Bas Roos kon 
vanwege verplichtingen elders 
niet bij het gesprek zijn.

Kun je iets vertellen
over de bedrijfsnaam?
Peter: ”Roos Groep; het eerste deel is de 
familienaam, het tweede deel verwijst naar 
de tijd dat we meerdere bedrijven onder 
één holding hebben.”

Welke eigenschappen typeren 
jullie ondernemerschap?
Peter is innovatief en geeft nooit op. Hij 
kan zijn verlies nemen en zich weer richten 
op de corebusiness als iets onverhoopt 
‘mislukt’. Hij schakelt snel en makkelijk. 
Tom is een ‘people-manager’. Hij wil in 
gesprek met zijn medewerkers om samen 
tot een mooi resultaat te komen. Peter is 
‘top-down’, Tom is ‘bottom-up’. Verschillen 
die elkaar in het familiebedrijf prima 
aanvullen. 

Heb je tips voor 
startende ondernemers?
“Verzamel deskundigen om je heen. 
Dat kan zijn om mee te sparren als 
het op bedrijfsvoering aankomt maar 
ook mensen die je financieel kunnen 
ondersteunen. Banken zijn tegenwoordig 
niet zo héél enthousiast als het om nieuwe 
bedrijven gaat en je hebt back-up nodig, 
zeker de eerste jaren. O ja, en niet te snel 
opgeven, da’s ook een goede tip.”

Waarom ben je ondernemer geworden?
Peter: “Om de uitdaging aan te gaan het al 
bestaande familie bedrijf uit te bouwen en 
verder te zetten.”
Tom: “Ik vind het vooral leuk om mijn eigen 
koers te kunnen bepalen, neem graag de 
regie en wil samen met een goed team om 
mij heen de juiste koers uitstippelen en 
daarmee de organisatie beter maken.”

Hoe vind je balans tussen werk/privé?
Tom: “Ik neem elke dag minstens één uur 
tijd voor mezelf. Om te sporten, contacten 
te onderhouden of om even helemaal niets 
te doen”. Toch is hij altijd bereikbaar voor 
zijn medewerkers. Peter heeft de afspraak 
gemaakt thuis niet over het werk te praten 
en in ieder geval op zondag niet te werken.

Wat was je grootste
uitdaging als ondernemer?
“Om voldoende personeel te krijgen. Als 
ze eenmaal bij ons werken, blijven ze wel 
een poosje maar nieuw personeel is niet 
eenvoudig te krijgen.”

Wat betekent OBGB voor Roos Groep?
“We bezoeken soms een netwerk-
bijeenkomst en we zijn aangesloten bij 
het beveiligingsconvenant. Als tip zou 
ik OBGB nog willen meegeven dat het 
goed zou zijn ervaren ondernemers als 
buddy te koppelen aan minder ervaren 
ondernemers. Er is zoveel van elkaar te 
leren.”

www.obgb.nl

OBGB−BEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Roos Groep
BEDRIJVENTERREIN:
De Sleutel
SECTOR:
Infrawerken met als 
specialisatie de aanleg 
van cementbetonwegen
LID VAN OBGB VANAF : 2003
AANTAL MEDEWERKERS : 100

Peter & Ton Roos

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

INFORMATIEF

Tijdens de coronacrisis is geweld tegen 
vrouwen en meisjes zodanig toegeno-
men dat gesproken wordt van de ‘scha-
duwpandemie’. In sommige landen is 
het aantal meldingen verdrievoudigd, en 
het aantal moorden op vrouwen schrik-
barend toegenomen. 

Ook in Nederland zijn er signalen dat ge-
weld is toegenomen. De nadruk bij de aan-
pak van geweld ligt vaak op signalering, 
melding en hulpverlening. Dat is uiteraard 
van cruciaal belang, maar er moet ook 
meer worden ingezet op het voorkomen 
van geweld. Dat kan alleen door het bij de 
wortels aan te pakken. Daar kan iedereen, 
ook jij, aan bijdragen! 

Tijdens Orange the World maken meer dan 
honderd landen zich sterk tegen geweld 
tegen vrouwen en meisjes. Ook onze ge-
meente. Van 25 november (Internationale 
Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 
december (Internationale Dag van de Rech-

ten van de Mens) vinden de ‘16 dagen van 
actie tegen geweld tegen vrouwen’ plaats. 
Ook dit jaar hijst wethouder Maarten Maas 
de vlag voor het gemeentehuis.

We hijsen de vlag voor Orange the World

Op zondag 7 
november werd 
Jur Baijens on-
d e r s c h e i d e n 
met een Jeugd-
lintje. Hij ont-
ving het lintje 

nog eens bovenop een gouden medaille 
die hij op 29 augustus won tijdens het 
Europees Kampioenschap mennen in 
Selestat (Frankrijk). Burgemeester Wim 
Wouters overhandigde het Jeugdlintje 
tijdens het kampioensfeest dat speciaal 
voor Jur georganiseerd werd. 

Jur nam deel als outsider maar liet ieder-
een versteld staan met zijn geweldige pres-
tatie samen met zijn pony Orchids Iwan. 
Het was spannend tot de laatste dag, maar 
tijdens deze dag pakte hij op het onderdeel 
vaardigheid tenslotte de overwinning. We 
kunnen dus wel concluderen dat Jur en zijn 
pony volledig op elkaar zijn afgestemd. Hij 
kent hem tenslotte bijna zijn hele leven. Dat 
belooft wat voor de toekomst.

Als gemeente zijn we trots op kinderen en 
tieners die zich inzetten voor anderen, de 
gemeente of iets hebben gepresteerd op 

het gebied van sport, mantelzorg, held-
haftigheid, cultuur, muziek of kunst. Jur 
namens de gemeente Eersel van harte ge-
feliciteerd!

Jeugdlintje voor Jur Baijens
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Willems Baling Equipment is een familiebedrijf met inmiddels 70 medewerkers. We zijn gespecialiseerd in volautomatische verpakkingslijnen voor het 
gecomprimeerd verpakken van allerlei volumineuze producten. Ook produceren we alle machines rondom de verpakkingsmachine zoals schaafmachines, 
zeefsystemen, bulk transport, robot palletizers en stretch hooders. Deze worden in eigen beheer ontworpen. Elke dag focussen we ons op het 
doorontwikkelen van onze machines om voorop te blijven lopen in de markt. 
 
Door de uitbreiding naar het nieuwe pand op het Kempisch bedrijvenpark in Hapert werken we veel efficiënter. Zowel kantoor als bedrijfshallen zijn 
verdrievoudigd in oppervlakte en daardoor zijn we nu in staat de productielijnen in totaliteit op te bouwen en te testen. Wij vinden het belangrijk dat alle 
medewerkers continue betrokken zijn bij het eindproduct. 
 

Wij zijn op zoek naar: 

Technisch verkoper / Technical sales engineer 
Projectleider - Engineer 

Monteur 
E-monteur 

PLC en HMI Programmeur 
Productiemedewerker 

Lasser 
Administratief medewerk(st)er - Documentalist 

Hebben we jouw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op via 0031 497 64 40 55 of stuur je CV naar: 
personeelszaken@willemsbaling.eu. Voor meer informatie bezoek onze website. WWW.WILLEMSONLINE.COM 

 
Willems Baling Equipment B.V. | Smaragdweg 20 | 5527 LB | Hapert | T. +31 (0) 497 64 40 55 
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Wat ga je doen?
De functie van Sales Coördinator beslaat het gehele traject van ondersteuning bij 
offertes tot uitlevering aan de klant. Jij bent de schakel tussen klanten, account-
managers, onze eigen productie, toeleveranciers en afdeling logistiek & transport. 
Met alle disciplines werk je nauw samen en zorg je voor een optimale afstemming 
van wensen en mogelijkheden. Onze klantenkring bevindt zich voornamelijk in de 
Benelux maar breidt zich sterk uit in Europa. Het betreft een gevarieerde functie in 
een dynamisch en sterk groeiend bedrijf in Esbeek. 

Wat bieden wij jou als takenpakket?
• Vast contactpersoon voor de eigen klantenportefeuille
• Ondersteuning van de accountmanagers op (buitenlandse) beurzen
• Maken van prijsoffertes en klantgerichte aanbiedingen
• Monitoren van het volledige orderproces
• Informatiebeheer in geautomatiseerde systemen (ERP & QA)
• Vanuit eigen initiatief continu werken aan het optimaliseren van het orderproces
• Werken met strakke deadlines
 
Welke kennis en vaardigheden heb jij?

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau
• Je beschikt bij voorkeur over enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Franse taal
• Je bent klantgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je kunt snel schakelen, anticiperen en bent nauwkeurig
• Je bent pro-actief, zelfstandig, flexibel, betrokken en enthousiast
• Je hebt affiniteit met food

Wat bieden wij jou?
•  Een werkweek van 36 uur, verdeeld in vaste werktijden
•  Een open en prettige werksfeer
•  Enthousiaste collega’s die  mee bouwen aan de verdere groei van ons bedrijf
•  Goede salariëring

Vragen of wil je solliciteren?
Neem dan contact op met Ellen Schalken, telefonisch 013-5051591 of via mail 

e.schalken@vanhamexclusive.com. We zien je sollicitatie of reactie graag tegemoet!

Van Ham Groothandel b.v., Notelstraat 43, 5085 ET Esbeek.  www.vanhamexclusive.com

Van Ham Exclusive is een familiebedrijf met een lange historie. In 1919 is offici-
eel een start gemaakt als grossier in Tilburg. Inmiddels is het bedrijf al geruime 
tijd gevestigd in Esbeek. Wij zijn een gespecialiseerd partner voor de bakkerij en  
speciaalzaak en leveren een ruim assortiment Chocolade, Confiserie en Patisserie.  
In Nederland. Voor ons zuster-productie bedrijf, Van Ham Chocolaterie, verzorgen 
wij alle verkoop-, logistieke- en distributie activiteiten binnen Europa en daarbuiten.  
De kracht van ons bedrijf is het uitgebalanceerde kwalitatieve assortiment  
gecombineerd met een hoge servicegraad. In totaal zijn er ruim 60 medewerkers 
in vaste dienst en hebben we het gehele traject van grondstof tot aflevering van 

het eindproduct in eigen beheer.

Sales Coördinator fulltime / 36 uur

BEN JIJ ONZE SCHAKEL IN 
DE LEKKERE DYNAMIEK?

WIJ HEBBEN EEN UITDAGENDE FUNCTIE VACANT:

E XC LU S I V E

SINDS
1919

EXPORT – RETAIL

 
 

Trition is een toonaangevend bedrijf en specialist in het opsporen, beperken 
en voorkomen van water-, vocht- en klimaatproblematiek. Hiervoor zijn er 
vier operationele afdelingen met ieder hun eigen specialisme; Lekdetectie, 
Droogtechniek, Bouwkundig onderzoek en Klimaatbeheersing. Voor 
ondersteuning van deze afdelingen zijn wij per direct op zoek naar een 
kandidaat voor de functie: 
 

Administratief medewerker frontoffice 
 

28 – 36 uur 
 
Je komt te werken op ons kantoor in Eersel, in een dynamische omgeving 
waar geen dag hetzelfde is! 
 
Taken 
- Verwerken en aanmaken van opdrachten in Promis 
- Afhandelen binnenkomende telefoongesprekken 
- Overige ondersteunende projectadministratie 
 
Wie zoeken wij? 
Belangrijk is dat jij je weg kunt vinden in een ERP-systeem, of dat je handig 
bent met systemen en computers. Bij voorkeur heb jij al enige ervaring in 
de administratie. Je bent secuur en communicatief sterk en de telefoon 
aannemen is voor jou geen enkel probleem. Je beheerst de Nederlandse en 
bij voorkeur ook de Engelse taal.  
 
Wat bieden wij?  
- Een gemotiveerd team van collega's 
- Je ontvangt 26 vakantiedagen op fulltime jaarbasis 
- Een goed, passend salaris afhankelijk van ervaring 
 
Klinkt deze baan jou als muziek in de oren? Solliciteer dan snel! 
Stuur een e-mail naar recruitment@trition.nl of bel 0497-386122 
 

VACATURES IN DE KEMPEN

✔ 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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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 46

You have junk m
ail.

9 4 2 1
6 3

6 9
8 4 5

2 5
8 3 2

9 4
6 8

2 6 8 1

 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 6

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

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

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

5 8 5 1
6 5 2

3 5 1 6 7 9
1 8 3 1 9 3

1 6
5

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

5 7 6
1 7 3 4

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

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

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 46

C
ustom

 w
ill often blind one to the good as w

ell as to the evil effects of
any long established system

.
-- Bishop Richard W

hately

7 1 5
8 7

2 4 8 9 6 3
8 7 1 4

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

1 3
6 5 9

PUZZELEN

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

Cryptofilippine – Thema: Erotiek
A 9 1 3 2 3 8 1

B 10 2 9 9 3 8 6 8 3

C 6 13 9 9 14 3

D 14 5 3 6 5 12 2

E 3 6 1 13 5

F 6 11 1 3 9 3 14 8

G 1 8 8 10 8 3

H 12 14 8 6 4

I 13 8 8 11 8 14

J 8 8 14 8

K 9 2 2 6 13

L 5 3 8 10 4 3

M 3 6 8 4 7 1 9 9 3

N 7 9 10 14 3 3

O 12 8 2

P 14 5 3 3 13 6 13

Q 7 1 1 10

R 7 9 3 6 10 4

A – Samenleving waar iedereen het 
  met iedereen doet (16)
B – Slaapplaats in Hilversum e.o. (2,6,6)
C – Gemeenschap die coronaproof is (12)
D – Conceptie (15)
E – Vereniging van 
  Suske-en-Wiske-fans (9)
F – Geen ruimte voor een triootje (17)
G – Beweging voor houterige 
  ballerina’s (10)
H – Krijg ik daarmee een gratis beurt? (10)
I – Ontwaakt na een natte droom (11)

J – Gemeenschapsruimte (9)
K – Zo doen Engelse setters het (5,5)
L – Variant op vrijersvoeten (10)
M – Geen succesvolle pose (7,8)
N – Leidinggevende in bed (11)
O – Vaste tijden voor seks (8)
P – Geeft toegang tot de intieme zone (12)
Q – Hiermee lopen sprookjes, feel good
  movies en erotische massages 
  meestal af (5,3)
R – Toppositie (11)

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

De winnaar van vorige week is: 

Corrie van Elst 
uit Hapert

met het oplossingswoord: 
‘bodemvervuiling’

Corrie heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Corrie van Elst 

De winnaar van vorige week is: 

Corrie van Elst 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

Corrie van Elst 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Eroti ek

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

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

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

In de Dierentuin!In de Dierentuin!
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© idee & tekeningen door Bregje Raaijmakers / layout door www.AngeliqueLemmens.nl

Nog maar even en dan is de Sint weer in ons
land, kleur en tel jij vanaf 26 november mee af?

Sint-aftelkleuren

© idee & tekeningen door Bregje Rgje Rg aaijmak

SS

PP

5 DECEMBER
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 2.088 KM
Bouwjaar : 2021

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG automaat Business Edition

Nu tijdelijk 

€ 29.500,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 520,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK

WWW.PVANDEVEN.NL
Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

Op Weg
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========================
Van Hees Timmerbedrijf

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

RelaxFauteuils

Bankstellen

Bijzet

Fauteuils

3000 m2
Showroom

Bankstellen

Bijzet

Fauteuils

RelaxFauteuils

Eetkamer

Stoelen

3000 m2

Eetkamer

Stoelen

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

OM DE HOEK

REUSEL - In de 
laatste week 
van september 
heeft weer de 
jaarlijkse col-

lecte plaatsgevonden in Reusel voor 
HandicapNL (voorheen Fonds Verstan-
delijk Gehandicapten). Een grote groep 
vrijwilligers is langs gekomen om aan-
dacht en geld te vragen voor initiatieven 
en activiteiten die direct ten goede ko-
men aan mensen met een verstandelijke 
beperking.

In goed overleg heeft HandicapNL beslo-
ten om 50% van de opbrengst in Reusel 
rechtstreeks ten goede te laten komen aan 
Stichting Bij Ons in Reusel. Deze stichting 
heeft als doelstelling het realiseren en in 
stand houden van een kleinschalige woon-
voorziening voor mensen met een licht ver-
standelijke beperking en/of autisme. Voor 
het organiseren van activiteiten en het in 
stand houden van de stichting is geld no-
dig. De stichting was dan ook erg blij met 
dit aanbod van HandicapNL.

De collecte 2021 in Reusel heeft € 2.120,- 
opgebracht, waarvan dus € 1.060,- recht-
streeks ten goede komt aan Stichting Bij 
Ons. Zowel HandicapNL als Stichting Bij 
Ons bedanken zowel de vrijwilligers als de-
gene die een bijdrage hebben gegeven!

Speciale dank dit jaar voor Maria van Gom-
pel, die al vele jaren lang de coördinatrice 
is geweest van de collecte voor Fonds 
Verstandelijk Gehandicapten/HandicapNL. 
Vanwege persoonlijke omstandigheden zal 
zij stoppen met dit werk.

50% opbrengst collecte 
HandicapNL voor 
Stichting Bij Ons

REUSEL - Vanwege de 
coronamaatregelen kon-
den de meeste cros-
sloopevenementen vorig 
seizoen niet doorgaan. 
Zoals het er nu voor 
staat is het dit winter-
seizoen 2021/2022 weer 

wel mogelijk om dit soort evenementen 
te organiseren.

AVR’69 is daarom alweer druk bezig met 
de voorbereidingen op de 52e PIT Make-
laars L’Avant Sylvestre crossloop. Dit jaar 
wordt de crossloop op zondag 12 decem-
ber weer gehouden op hetzelfde parcours 
als de afgelopen jaren, in de bossen bij de 

trimbaan en Taverne D’n Ouwe Brandtoren 
in Reusel. Deelname aan de trimloop staat 
open voor alle leeftijden en er kan uit ver-
schillende loopafstanden gekozen worden 
vanaf 1120 meter. Na de trimloop starten 
de diverse wedstrijdcategorieën voor licen-
tiehouders. Deze wedstrijd is de 3e van 8 
crosslopen die deel uit van de Kempische 
Cross Competitie 2021/2022. Voor de atle-
ten van AVR’69 telt deze cross tevens mee 
voor de Club Cross Kampioenschappen.

Alle informatie over dit evenement kan je 
terugvinden op de website van AVR’69. Op 
deze site is inschrijven al mogelijk.

www.avr69.nl

52e PIT Makelaars L’Avant Sylvestre 
crossloop komt er aan

Het buitengebied kent allerlei proble-
men die de natuur aantasten, de rust 
verstoren en de leefbaarheid bedreigen. 
Ook vinden er wel eens strafbare feiten 
plaats, zoals dumpingen, wildcrossers, 
stroperij, vissen zonder geldige docu-
menten of afval verbranden. Om dit aan 
te pakken is er goed toezicht nodig. 

Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt 
toezicht en handhaving in het Brabantse 
buitengebied. SSiB is een samenwerking 
van Brabantse gemeenten, provincie, ter-
reinbeherende organisaties, grondeigena-
ren, waterschappen en waterwinbedrijven. 
Groene boa’s worden ingezet op het ge-
bied van toezicht, handhaving, opsporing 
en het opbouwen van een netwerk. Zo 
zorgen we voor een schoon en veilig 
buitengebied voor mens en dier!

Zie je misstanden in het buitengebied?
Helaas kan de SSiB niet op alle plekken te-
gelijk zijn. Daarom hebben we jouw ogen 
en oren hard nodig! Bel bij spoed altijd de 
politie via 112 of 0900-8844. Geen spoed? 
Bel dan 0900-996 54 32 of vul het formulier 
in op 

samenmelding.nl

Samen Sterk in 
Brabant voor een 
fi jner buitengebied



3419 november 2021

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%!

JOUW 
VACATURE

IN ONZE 
WEEKBLADEN?

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:

Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!
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F R A N K E N  -  K L E D I N G
H O F  2 5 ,  5 5 7 1 C A  B E R G E I J K

S O C I A L  @ F R A N K E N K L E D I N G

30%
op alle broeken

broekenactie

op alle broeken
*deze actie geldt op vr. 19, za. 20
en winkelzondag 21 november

VERMAAK

HAPERT - De tijd gaat snel, maar er blij-
ken meer dingen te zijn die snel veran-
deren. Daar waar we vorige week nog 
dachten dat we op zaterdagavond 20 
november onze lang verwachte nieuwe 
Prins feestelijk zouden kunnen gaan be-
kend maken, weten we nu dat dit door 
de nieuwe corona-maatregelen helaas 
niet mogelijk is.

In de overtuiging dat carnaval 2022 door-
gaat en we als Pintewippers niet het risico 
willen lopen dat van uitstel mogelijk afstel 
zal komen, hebben we besloten om onze 
nieuwe Prins toch op zaterdag 20 novem-
ber te presenteren. Niet zoals gepland op 
de zaterdagavond, maar in de middag. Niet 
in combinatie met een feestavond, maar 
met een beperkt aantal zitplaatsen, helaas 
enkel bestemd voor onze leden. Op die 
manier gaan we, binnen de voorschriften, 
de opvolger van Prins Fundamento het 
levenslicht laten zien. Minder groots, want 
er kunnen maar een beperkt aantal mensen 
bij aanwezig zijn, maar niet minder carna-
valesk, en vooral ook met oog voor (onze) 
tradities. De verrassing zal zeker niet min-
der groot zijn! 

Het programma start om 15.00 uur en zal 
eindigen om 18.00 uur. De leden van de 

Pintewippers krijgen een uitnodiging, en 
zij die deze verrassing niet willen missen, 
dienen zich vooraf aan te melden om één 
van de felbegeerde zitplaatsen in de zaal 
te bemachtigen. Zoals gezegd; het aantal 
plaatsen is erg beperkt, dus wees er snel 
bij. En, voor iedereen die hierdoor helaas 
niet bij deze bekendmaking aanwezig kan 
zijn, zal onze nieuwe Prins en zijn Adjudant 
natuurlijk zo spoedig mogelijk na afl oop 
van deze middag via de sociale media en 
onze website (www.Pintewippers.nl) we-
reldkundig worden gemaakt!

Weet u wie de Prinsencape dit jaar om de 
schouders krijgt en wilt u mee dingen naar 
de prijs van 25 consumptiebonnen? Stuur 
uw voorspelling dan voor zaterdag 20 
november om 12.00 uur naar secretariaat@
pintewippers.nl 

Helaas lukt het ons niet om ook de be-
kendmaking van de nieuwe Jeugdprins 
en Jeugdprinses op deze zaterdagmid-
dag in het programma op te nemen. Mede 
om het aantal contacten gedurende deze 
middag te beperkten. Uiteraard zal dit op 
een later moment nog wel gaan gebeuren. 
Over deze feestelijke gebeurtenis wordt u 
later bericht. Ook het opnemen van Prins 
Fundamento in het Genootschap van Oud 
Prinsen zal op een later moment op gepas-
te wijze gaan plaatsvinden. Op deze plan-
nen zijn we aan het broeien!

Om alles veilig en verantwoord te laten 
plaatsvinden, zullen we aan de ingang 
van Den Tref strikt controleren op het co-
rona-toegangbewijs, geheel in lijn met de 
geldende voorschriften. Heb je jezelf aan-
gemeld? Zorg dan dat je een QR-code bij 
hebt, plus een geldig legitimatiebewijs. 
Voor vragen of opmerkingen, neem contact 
op met 

secretariaat@pintewippers.nl

Tip 4
Waarom zou je bij 

de PW niet 
tweemaal Prins 
kunnen worden?

Wie wordt de nieuwe Prins 
van de Pintewippers?
Gewijzigd programma Prins-bekendmaking

     Tip 5
1+1=2 

en 
22+22=44 toch!

Tip 6
Hij is 

altijd zichtbaar 
aanwezig

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 

Maestro-concert 
Kunst Adelt 
verplaatst

HAPERT - Het groots aangekondig-
de Maestro-concert van Muziekver-
eniging Kunst Adelt uit Hapert moet 
helaas verzet worden. Vanwege de 
aangescherpte maatregelen lijkt het 
de organisatie de meest verstandige 
beslissing om het niet door te laten 
gaan op 27 november. 

De Maestro’s hebben nog wat langer 
de tijd om te oefenen want dat het 
concert door zal gaan, is zeker. 

Zodra een nieuwe datum geprikt is, 
wordt deze bekend gemaakt in deze 
krant en via social media. Op dit moment zijn Sinterklaas en zijn 

Pieten druk in de weer met het maken 
van gedichten en het inpakken van ca-
deautjes. Sint heeft het ontzettend druk, 
maar voor het voorlezen van een boek 
maakt hij graag tijd vrij. Kom je ook luis-
teren naar een mooi Sinterklaasverhaal?

Woensdag 24 november zal er een verhaal 
met het thema Sinterklaas voorgelezen 
worden door niemand minder dan Sinter-
klaas! Welk boek hij kiest weten we nog 
niet, maar iedereen is welkom om te komen 
luisteren. Graag even vooraf aanmelden.

De toegang is gratis en vindt plaats bij 
Bibliotheek Bladel op woensdag 24 
november van 15.00 tot 15.30 uur. De 
activiteit is geschikt voor jonge kinderen. 
Voor de activiteit kun je je aanmelden op: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Sinterklaas komt voorlezen 
bij Bibliotheek Bladel



3619 november 2021

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

CHOCOLADE 
UIT BLADEL

- Schoen letters
-  Grote & Luxe letters 

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

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel

Tel:    06-38005978
Mob: 06-20036625

Lekkere chocoladeletter 

voor het personeel

  Bestel letters via www.piccolo-bladel.nl

  De letters kunt u daarna ophalen in de ijssalon

  Tip!  Tip!

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

CHOCOLADE 

Meeltjes

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

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

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

Zondag 21 november 
vlooienmarkt
Tennishal Eindhoven Noord, Vijfkamplaan 10, 
Eindhoven. 09.00-16.00 uur. 
Info: 06-20299824. Uitsluitend toegang met 
QR-code! www.timmermansevenementen.nl

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

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

6 liter schuimblussers te koop
Super koopje en veilig, voor € 10,- per stuk. 
Tel. 06-33340137.

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.

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

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.

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.

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

TV-kastje, zwart, 90x39x38. Quinny buggy, 
inklapbaar. 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).

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

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.

Motorpak: jas en broek, maat M, € 120,-.
Tel. 06-16743246.

4 winterbanden op stalen velg, Continental 
205/55 R16, profiel 6 mm, incl. banden-
standaard. € 100,-. Tel. 06-20229062.

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

Bourgini keukenmachine, Central Park blad-
blazer en Singer naaimachine. Tel. 382233.

Boek Mercedes C-klasse + handleiding, 
176 pagina’s, veel foto’s, harde kaft. € 10,-. 
Tel. 06-49507923.

Dubbele nietmachine voor boekjes/brochures.
Niet en vouwt. Merk: Takofold. € 200,-. 
Tel. 06-49507923.

Stalen bureau, i.g.st., 1 grote en 1 kleine lade, 
beiden afsluitbaar, blad 1,50 x 0,75 m, 
€ 20,00. Tel. 06-28461354.

Set Pro Swiss luxe pannen, 22-delig, voor alle 
soorten vuur. € 125,-. Tel. 06-49507923.

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

4 banden, 195/65 r15, VW caddy, € 60,-.
4 banden, 165/70 r14, VW Fox, op velgen, 
€ 60,-. Tel. 06-20888830.

Rollator, Zhon Wheelzanead, inklapbaar, 
met rugsteun en zitting, tot 135 kg. 
Tel. 0497-386034.

Te huur loods
± 800 m2 in Netersel. Tel. 06-10055625.

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

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

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp 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.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor ± 1 uur 
per week, € 20,-. Tel. 06-34412325. 

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

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.

GRATIS AF TE HALEN: Grenen bureau, zelf 
nog in elkaar zetten. Tel. 0497-360905.

GRATIS AF TE HALEN: Oud TV-kastje en 
grijze salontafel. Tel. 0497-360905.

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

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

GEVRAAGD: 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.

GEVRAAGD: Defecte en/of overtollige 
elektrische apparaten, oud gereedschap, 
pannen, bestek, snoeren etc. 
Tel. 06-34412325.

 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

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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WIJ VERHUIZEN NAAR ONS NIEUWE MAGAZIJN: HOE MINDER MEUBELEN WIJ MOETEN VERHUIZEN, HOE BETER! 
HIER KUNT U NU VAN PROFITEREN! MIS DEZE UNIEKE KANS NIET! BE
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KORTINGEN OPLOPEND TOT -80% | CASH & CARRY: DIRECT MEENEMEN | NEEM UW AANHANGER MEE

WEGENS VERHUIZING NAAR ONS NIEUWE DISTRIBUTIE CENTRUM:

EENMALIGE SPECTACULAIRE 

MAGAZIJN LEEGVERKOOP
6000M2 BINNEN & BUITENMEUBELEN

SLECHTS 3 DAGEN ! 
ZATERDAG  

20
NOVEMBER

9-18u

ZONDAG  

21
NOVEMBER

10-18u

MAANDAG  

22
NOVEMBER

10-18u

45.000 STUKS MEUBELEN
150 BANKEN 

kortingen tot -80,-250 KASTEN 

kortingen tot -80,-

450 TAFELS 
VANAF 99,-

800 STOELEN 

VANAF 19,-
800 STOELEN 

VANAF 19,-

 BINNEN & BUITENMEUBELEN

400 LIGBEDDEN 

VANAF 49,-

600 LOUNGESETS 

VANAF 199,-
400 LIGBEDDEN 

VANAF 49,-

VANAF 199,-

45.000 STUKS MEUBELEN
150

kortingen

KORTINGEN OPLOPEND TOT -80% | CASH & CARRY: DIRECT MEENEMEN | NEEM UW AANHANGER MEE

kortingen

200 TV-KASTEN 

VANAF 49,-

100 TUINSETS

kortingen tot -80,-

KORTINGEN OPLOPEND TOT -80% | CASH & CARRY: DIRECT MEENEMEN | NEEM UW AANHANGER MEE

450 TAFELS 
VANAF 99,-

KORTINGEN OPLOPEND TOT -80% | CASH & CARRY: DIRECT MEENEMEN | NEEM UW AANHANGER MEE

300 DRESSOIRS 

VANAF 99,-

800 SALONTAFELS 

& KLEINMEUBELEN

VANAF 19,-
800 SALONTAFELS 

& KLEINMEUBELEN

VANAF 
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ADRES: FABRIEKSSTRAAT 145 - 3900 PELT (BELGIË)
WIJ RESPECTEREN DE CORONAMAATREGELEN, VOOR IEDERE BEZOEKER GRATIS MONDMASKER. VANWEGE DE WISSELENDE MAATREGELEN VANUIT 
DE OVERHEID KAN ER INFORMATIE VERANDEREN, KIJK VOOR UW BEZOEK OP ONZE WEBSITE VOOR DE LAATSTE UPDATE : WWW.PACOMEUBELEN.COM
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Petrusklepel
Soms willen mensen twee Hosties, om 
er één te geven aan iemand die moeilijk 
de bank uit kan. Dat is een mooi gebaar. 
We vormen één gemeenschap als we 
deelkrijgen aan het Lichaam en Bloed 
van Christus. Tegelijk is de Hostie iets om 
met de nodige plechtigheid te ontvangen, 
waarbij we ‘amen’ zeggen op de woor-
den ‘Lichaam van Christus’. Hoe zouden 
we een oplossing kunnen vinden die recht 
doet aan de saamhorigheid en tegelijk 
de eerbied voor Christus uitdrukt? Het is 
namelijk zo dat de H. Communie, als die 
van A naar B gebracht wordt, in een ver-
gulde pixis hoort te rusten (hostiedoosje). 
Zo laten we zien dat onze Koning letterlijk 
goud waard is. De pixis vangt ook kleine
hostiedeeltjes op (partikels) waarvan de 
kerk altijd gezegd heeft: zoals we met kleine 
gouddeeltjes zorgvuldig omgaan, zo des 
te meer met deeltjes van het Lichaam des 
Heren. Dat is ook de reden dat ik het cor-
porale (de vierkante witte doek waarop de 
Hosties rusten) partikelvrij maak met de 
pateen (de vergulde platte schotel). Ik stel 
voor dat mensen die moeilijk ter been zijn 
een beetje vooraan in de kerk gaan zitten. 
Dan kan ik er makkelijker naartoe lopen. En 
als ik iemand vergeet, trek me maar aan 
mijn kazuifel. Zwaaien mag ook.

Pastoor Schilder 

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

Hoogfeest van Christus, 
Koning van het Heelal
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)
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, doop Christoph 
                 Schepens
14.00 uur: Bladel, doop Fajah, Fred 
                 en Flo Paridaans

H. Cecilia
Maandag 22 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 23 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

HH. Adreas Dung Lac en gezellen
Woensdag 24 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 25 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 26 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 27 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

1e Zondag van de Advent
Zondag 28 november
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. cantor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 27 en 28 november)

Bladel zaterdag:
- Coen en Door van Lierop-Verdonschot 
  en overleden kinderen
Bladel zondag:
- Jacoba Dirks-Wamsteker
- Ouders Meulenbroeks-Hendriks 
  en overleden familieleden
- Bert Cornelis en Jaan Cornelis-Klessens 
  en kleindochter Marloes
Casteren:
- Frans van de Wijdeven
Hapert:
- Familie Driessen
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
Hoogeloon:
- Miet van der Aa en haar ouders 
  Van der Aa-van de Pas (f)
- Leo van den Borne en Maria Gisbergen (f)
- Jan van Gorp en 
  Miet van Gorp-Huybregts (f)
- Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)
Netersel:
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  De afstandsregel is opnieuw van kracht 

in de katholieke kerken. Voor verplaatsin-
gen binnen de kerk wordt gevraagd een 
mondkapje te dragen en met ontsmette 
handen deel te nemen aan de liturgie. De 
bisschoppen roepen alle gelovigen op, 
gevaccineerd of niet, om respectvol met 
elkaar om te gaan.

-  Zaterdag 20 november, om 17.30 uur, 
is het vormsel in Bladel. Mgr. Mutsaerts 
komt het vormsel toedienen.

-  Het komend weekend vieren we Christus 
Koning en daarna begint de Advent.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

34e Zondag door het Jaar
Hoogfeest: Christus, 
Koning van het Heelal
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
- Mien Maas-van de Borne 
  (vw. jaargetijde)
- Bert Maas en overleden familie 
  Maas-van den Borne
14.00 uur: doopviering Hanne Huijbregts

1e Zondag van de Advent
Zondag 28 november
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Pieter van Gestel en
  Mina van Gestel-Hermans 
  en Annie Schellekens-van Gestel
- Jan Maas

- Hennie Maas, overleden familie Maas 
  en familie Jansen
- Lena Bleijs-van Hoof
- Rini Somers
- Overleden ouders Leonardus Somers 
  en Angelica Moerings
- Overleden grootouders Adrianus 
  Somers en Adriana Akkermans en 
  overleden familieleden
- Overleden grootouders Marinus 
  Moerings en Antonia Verbunt en 
  overleden familieleden
- Sjaak van Hoof en Toos van Hoof-de Bresser
- Frans van den Borne
- Jaargetijde Nelly Lavrijsen-Sweijen 
  en voor Theo Lavrijsen
- Jaargetijde Kees Dobbelaar

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

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

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)
Zondag 21 november: 10.00 uur. Ds. R. Koreneef uit Ronse (B)
Zondag 28 november: 10.00 uur. Ds. A. van Andel 
uit Valkenswaard
Zondag 5 december: 10.00 uur. Ds. M-J Kreeft uit Eersel 
(afscheidsdienst)

- 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 21 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 28 november: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder
Zondag 5 december: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond

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

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  0 13  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

INFORMATIEF

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: spreekuur (w.o. WMO) 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-14.30 uur: bestuursvergadering MFA Kloostertuin
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/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 het kwetternest. ( d’n Overkant )
  09.30 uur-10.30 uur: computer inloopspreekuur Bibliotheek 
  10.30 uur-11.30 uur: spreekuur (w.o. WMO) 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

22 NOVEMBER

T/M

VRIJDAG 

26 NOVEMBER
Onze levenslijn die er altijd is geweest,
zal door onze onvoorwaardelijke liefde

voor elkaar voor altijd verbonden blijven.
‘De verbinding van nu is de kracht voor morgen’

Liefdevol hebben we afscheid genomen van mijn allerliefste Dré, onze pa, papa, schoonvader en opa

André Wouters
Andreas Franciscus Bernardus Maria

✴ 20 augustus 1952                                               † 7 november 2021

echtgenoot van Anny Wouters-van Gestel

Tuur

Luc en Maureen, Owen, Evan, Aeden

Claire en Jelle, 

Lensheuvel 15, 5541 BA  Reusel

Wij hebben op zaterdag 13 november afscheid genomen van André. 
Hartelijk dank voor uw medeleven in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en appjes. 

Maar ook uw aanwezigheid bij het afscheid. Het geeft ons steun en kracht om samen door te gaan.

EERSEL - De Oecumenische Liturgie-
groep De Kempen streeft ernaar om 
op een eigentijdse manier invulling te 
geven aan geloofsbeleving vanuit een 
christelijk perspectief. We doen dit op 
een praktische wijze, met ruimte om er-
varingen uit te wisselen en inzichten te 
delen. Het accent ligt op open liturgie-
vieringen die voor iedereen toegankelijk 
zijn. Je hoeft geen lid te zijn of te wor-
den.

Dit is onze eerste in de reeks Adventsvie-
ringen. Tijdens deze viering zal er extra 
aandacht zijn voor de bijzondere collecte 

tijdens de Advents- en Kerstperiode. Deze 
bijzondere collecte is ter ondersteuning 
van een weeshuis in Zambia dat kinderen 
opvangt die wees zijn geworden doordat 
de ouders overleden zijn aan HIV. Wij on-
dersteunen hierbij de installatie van een 
waterpomp. De waterlevering in het stadje 
Chinsali is bijzonder onregelmatig gewor-
den door slechte economische omstandig-
heden. Zie ook www.hetzambiaansekind.nl

De viering heeft als thema: ‘Het verhaal 
gaat...’. Plaats: Ontmoetingscentrum de 
Eikenburg, Eikenburg 1 in Eersel. Aanvang 
is om 10.30 uur. U bent van harte welkom!

Liturgieviering op zondag 
28 november in de Eikenburg
Collecte tijdens Advents- en Kerstperiode

EERSEL - Reumavereniging de Kempen 
e.o. organiseert op dinsdag 23 novem-
ber om 14.00 uur een presentatie samen 
met het WMO-loket de Kempengemeen-
ten. Deze wordt verzorgd door mw. 
P. Winter in Ontmoetingscentrum de 
Eikenburg, Eikenburg 10 in Eersel. Bent 
u geïnteresseerd, wij nodigen u uit.

Mw. P. Winter, consulente gemeente Eersel, 
geeft uitleg over waar en waarbij mensen 
ondersteuning kunnen vragen om zolang 
mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Vanaf 13.30 uur is de zaal open en wordt 
u, na de verplichte coronacheck, ontvan-
gen met koffi  e of thee, aangeboden door 
Reumavereniging de Kempen en Reuma 
Nederland. De toegang is gratis tot een 
maximum van 60 personen. 

Na de presentatie is er vanaf 15.00 uur ge-

legenheid tot vragen stellen en hierna in 
het vragenspreekuur geeft mw. P. Winter 
nog de mogelijkheid om uw persoonlijke 
vraag/vragen aan haar te stellen. 

Vanwege de huidige coronaregels is het 
voor ons verplicht om schriftelijk door te 
geven wie er op de presentatie aanwezig 
zijn. Verder is er voor toegang een geldige 
QR-code op uw telefoon of papieren versie 
of een negatieve coronatest, niet ouder dan 
24 uur, nodig met geldig identiteitsbewijs. 
We houden ons aan de geldende maatre-
gelen wat betreft coronaregels in horeca 
en openbare gelegenheden. Wij vragen u 
bij deze om vóór 20 november op te ge-
ven bij één van de volgende personen: via 
mail Mia Kanen (activiteiten@rpv-dekem-
pen.nl) en Marianne Som (administratie@
rpv-dekempen.nl) of via telefoon: Diny van 
Drongelen (0497-513965).

Presentatie WMO-wet maatschappelijke ondersteuning

EERSEL - De Oecumenische Liturgie-
groep de Kempen streeft ernaar om 
op een eigentijdse manier invulling te 
geven aan geloofsbeleving vanuit een 
christelijk perspectief.

We doen dit op een praktische wijze, met 
ruimte om ervaringen uit te wisselen en in-

zichten te delen. Het accent ligt op open 
liturgievieringen die voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Je hoeft geen lid te zijn of te wor-
den. De viering is op zondag 21 november  
en heeft als thema: ‘Zin van Leven’. Plaats: 
Ontmoetingscentrum de Eikenburg, Eiken-
burg 1 in Eersel. Aanvang is om 10.30 uur. 
U bent van harte welkom!

Zondag 21 november liturgieviering
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