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Door Renate Pijnenburg

EERSEL - Wie een huis huurt van 
woningstichting de Zaligheden, heeft 
naast plichten ook rechten en wordt 
vertegenwoordigd door de Huurders-
raad. Een stichting die opkomt voor de 
huurders maar die nooit erg zichtbaar is. 
Omdat de stichting toch 3500 huurders 
vertegenwoordigt is het goed om de 
naamsbekendheid te vergroten en het 
werk van de Huurdersraad in het voet-
licht te zetten.

Meepraten over beleid
Het dagelijks bestuur van de stichting 
bestaat uit Mariet Kerbusch, Jan Schoor-

mans en Rob Wullems. Jan is vanaf de 
oprichting betrokken bij de Huurdersraad, 
Mariet en Rob stroomden iets later in. “We 
zijn er vanaf het moment dat het een wet-
telijke verplichting werd voor een woning-
coöperatie om de huurders te laten verte-
genwoordigen. We zijn nadrukkelijk geen 
klachtenbureau maar houden ons vooral 
bezig met het beleid. We praten mee over 
huurverhoging, duurzaam bouwen, zorg, 
locaties waar nieuwe woningen moeten 
komen en doelgroepen waarvoor huizen 
moeten komen. We zijn gesprekspartner 
bij gemeenten en onderhouden contacten 
met de landelijke woonbond. Welke beslui-
ten er ook genomen worden door WSZ, wij 
moeten tekenen en dat doen we nooit zo 

maar. We verdiepen ons in de materie en 
proberen altijd het beste voor onze huur-
ders eruit te halen.”

In balans
Al twee jaar is er geen huurverhoging door-
gevoerd en dat is goed nieuws voor huur-
ders. “Toch is dat geen doel op zich”, legt 
Rob uit. “Natuurlijk is het fi jn als de huur 
niet omhoog gaat maar onze taak is niet 
om huurverhoging tegen te houden maar 
om de balans goed te houden. Als er te 
weinig geld binnen komt bij WSZ, kunnen 
er geen nieuwe woningen gebouwd worden 
of renovaties gedaan. 

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

lees verder op pagina 3

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

Specialist in 
kunstgebitten

Europalaan 79
5531BG Bladel 
0497 36 73 69

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

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

bereikbaar!

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

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist
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Meepraten 
over 
huurwoningen-
beleid
Stichting Huurdersraad 
De Kempen komt op 
voor de belangen van 
huurders van WSZ

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 17.300    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant

26 NOVEMBER 2021 • WEEK 47

Afscheid van Rieky 
Maas, rots in branding 
van het Pius X-College

5
Doe mee met de PC55
Sintpuzzel en maak
kans op een mooie prijs

6-7 29-36

Er staat nogal wat te gebeuren op de woningmarkt. Mariet: “De bevolking groeit, er komen steeds meer alleenstaanden en het 
aantal statushouders dat een woning nodig heeft, groeit. Reden om veel meer woningen te bouwen. Wij denken mee over locaties 
maar ook over de doelgroepen waarvoor gebouwd moet worden. Starters maar ook senioren moeten betaalbaar kunnen wonen.” 
V.l.n.r.: Rob Wullems, Mariet Kerbusch en Jan Schoormans.

Ruim aanbod van
vacatures uit de regio
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Hulselseweg 11 Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 18:00 uur
Tel: 0497-360 215                 vrijdag:           09:00 – 18:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl    zaterdag:       09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl    zondag:  12:00 – 17:00 uur

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
26-11 tm 28-11-21

Zo. 28 nov. open van 12:00 tot 17:00 uur
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VR 26, ZA 27 & 
ZO. 28 NOVEMBER

15% KORTING 
OP HET HELE 

ASSORTIMENT*
* M.U.V. LOPENDE ACTIES, CADEAUBONNEN, 
FRISDRANKVOORDEEL EN/OF VIJVERFOLIE

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

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

www.verhagenelektroservice.nl

WIJ ZIJN OFFICIEEL QUOOKER DEALER

VOOR 
LEVERING 
EN
INSTALLATIE 
VAN 
QUOOKER 
PRODUCTEN

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

HAPERT - Tijdens de 
fi eldtrip Verbindend 
Landschap de Kempen 
op 12 november zette 
de heer Jan Verhoe-
ven van Waterschap de 
Dommel de allerlaatste 
handtekening onder 

een samenwerkingsmanifest. Hiermee 
hebben partners in het Huis van de 
Brabantse Kempen afgesproken in-
tensiever te gaan samenwerken in het 
groene domein. Om zo de opgaven in 
het Kempische buitengebied in onder-
linge samenhang aan te pakken.  

Urgenties ombuigen in perspectief
De toename van piekbuien afgewisseld met 
langdurige perioden van droogte brengt het 
besef dat de beschikbaarheid van water 
een grondige aanpassing van het watersys-
teem in de regio vereist. Een robuust bui-
tengebied maakt ons weerbaar in tijden van 
veranderingen. Voldoende beschikbaar en 
schoon water, een vruchtbare bodem en het 
herstel van de biodiversiteit zijn essentieel 
voor een sterke natuur en duurzame voed-
selproductie. Ook het verdienvermogen van 
de Kempen is van groot belang. Rene van 
Tiggelen, Accountmanagement Groot Za-
kelijk bij de Rabobank: “Het is belangrijk dat 
de generaties na ons nog steeds een bo-
terham kunnen verdienen en onze inwoners 
met veel plezier in de Kempen kunnen le-
ven. Daarom willen wij ons niet laten leiden 
door beperkingen, maar samen, integraal 
aan de slag met wat ‘nu’ kan.” 

Verbinden, versterken, versnellen
“Door lokale vraagstukken regionaal te ver-
binden en deze te versterken met partners 
uit de wereld van ondernemers, overheden 
en onderwijs, bereik je meer. Wij slaan de 
handen ineen en gaan stapsgewijs investe-
ren in het Verbindend Landschap de Kem-
pen van onze toekomst. Een aanpak die 
betrokkenheid en initiatief stimuleert en de 
innovatiekracht van de Kempen benut en 
verder versterkt”, aldus Godfried Hijl, voor-
zitter Het Huis van de Brabantse Kempen. 

De manifestpartners zijn: gemeente Berge-
ijk, gemeente Bladel, gemeente Eersel en 
gemeente Reusel-De Mierden, Waterschap 
de Dommel, HAS Hogeschool, Rabobank 
en de provincie Noord-Brabant. Zij werken 
samen met de andere belangrijke stakehol-
ders aan de uitvoering van het manifest zo-
als ZLTO en terreinbeherende organisaties. 
De partijen zijn verenigd in de programma-
raad Verbindend Landschap de Kempen, 
de strategische samenwerking voor het 
groene domein binnen het Huis van de 
Brabantse Kempen. De samenwerkings-
partners nodigen alle, zich tot dit intitiatief 
aangetrokken, partijen uit om zich bij het 
netwerk en het manifest aan te sluiten.

Samenwerkingsmanifest 
voor toekomstbestendig 
buitengebied de Kempen
Partners in Huis van de Brabantse Kempen gaan intensiever samenwerken

V.l.n.r.: Fons d’Haens, Jan Verhoeven en Godfried Hijl

N

XTC op een festival? Lachgas in 
de auto? Verschillende soorten drugs 
tegelijk gebruiken? Lijntje speed om 
langer door te gaan? Thuis met vrienden 
nieuwe drugs uitproberen? 

De vragenlijst is verlengd tot 1 januari. 
Als je de enquête invult, maak je kans 
om een vette trip naar keuze te winnen. 
Wat dacht je van een dagje skydiven, 

naar een pretpark, karten of een wellness-
bezoekje? 

Ben je tussen de 16 en 27 jaar oud, vul dan 
de vragenlijst in via onderstaande web-
site of scan de QR-code. Het invullen kost 
ongeveer 10 minuten!

www.trippenofskippen.nl

Blowen tijdens schooltijd?
Geef tot 1 januari jouw mening over drugs(gebruik)
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Aan de andere kant hoeft er ook geen enor-
me reserve te zijn. Iedereen is gebaat bij een 
goede balans. Daar moet ik ook nog even 
bij vermelden dat een woningcoöperatie elk 
jaar de huur wettelijk mag verhogen met de 
infl atiecijfers maar dat WSZ dat niet doet; 
daar wordt echt gekeken naar noodzaak 
en niet naar mogelijkheden. Dat vind ik 
persoonlijk een vorm van mooi beleid.”

Doorstroming
Er staat nogal wat te gebeuren op de 
woningmarkt. Mariet: “De bevolking groeit, 
er komen steeds meer alleenstaanden en 
het aantal statushouders dat een woning 
nodig heeft, groeit. Reden om veel meer 
woningen te bouwen. Wij denken mee over 
locaties maar ook over de doelgroepen 
waarvoor gebouwd moet worden. Starters 
maar ook senioren moeten betaalbaar kun-
nen wonen. Nu zie je dat jongeren langer 
thuis blijven wonen omdat koopwoningen 
te duur zijn. Het spaart lekkerder als je 
geen hoge maandelijkse lasten hebt. Als 
wij ervoor kunnen zorgen dat huurwonin-
gen betaalbaar blijven, komt er meer door-
stroming en blijft de markt in beweging. 
We zijn bezorgd over de toekomst, mag 
je gerust weten. Koophuizen gaan nu voor 
astronomische bedragen naar een nieuwe 
eigenaar. Ik houd mijn hart vast wat er gaat 
gebeuren als straks de rente gaat stijgen 
en de maandelijkse lasten niet kunnen wor-
den betaald. Daar moeten wij nu als Huur-
dersraad al op vooruitlopen. Meedenken 
over de toekomst, inspelen op de vraag die 
straks gaat komen.”

Vrijwilligers
Om als bestuurslid te kunnen functioneren, 
is het van belang om op de hoogte te zijn 
van wet- en regelgeving. Dat weet ook Jos 
Minkels die sinds een half jaar als vrijwilli-
gers in de raad zit. “Ik woon nog niet heel 

lang in een huurhuis en kreeg bij de ver-
huizing informatie over de Huurdersraad. Ik 
vond het interessant en aangezien ik met 
pensioen ben en iets meer tijd heb gekre-
gen, ben ik lid geworden. Ik ga op zeer korte 
termijn beginnen met de eerste cursus 
Volkshuisvesting beginnen. Ik wil name-
lijk wel graag weten waar ik het over heb, 
tijdens vergaderingen. Verder vraagt het 
werk als vrijwilliger niet zo heel veel tijd; ik 
denk dat ik met een uur of vijf met maand 
een heel eind kom. Prima.”

Zitting nemen in de Huurdersraad
De Huurdersraad kan wel wat nieuwe 
leden gebruiken. Jan: “Er zijn vacatures, 
dat klopt. Wie zin heeft om medehuur-
ders te vertegenwoordigen, een beetje tijd 
heeft, sociaal en maatschappelijk geïnte-
resseerd is én gezond verstand heeft, is 
welkom. O ja en je moet natuurlijk zelf ook 
een woning huren van WSZ maar dat lijkt 
me logisch. Het is heel interessant om met 
anderen te brainstormen over beleid op 
de lange termijn. Daar gaat het namelijk 
vaak over; niet over de korte termijn en je 
eigen portemonnee. Als vrijwilliger binnen 
de Huurdersraad kom je op voor de rech-
ten van álle huurders in de vier gemeen-
ten (Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel-De 
Mierden). Eigenlijk zijn we met name op 
zoek naar jongeren; ook zij huren maar zij 
laten niet vaak hun stem horen als het om 
beleid gaat. Dat is jammer want ze ver-
tegenwoordigen een groot deel van de 
huurders.” Wie interesse heeft om onder-
deel te worden van de Huurdersraad, mag 
zich melden bij Mariet op telefoonnummer 
06-4704 7076 of kan een kijkje nemen op 

www.huurdersraad-de-kempen.nl

vervolg van pagina 1

IN DE KEMPEN

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

WORSTENBROODJES
20 HALEN = 15 BETALEN

* * * 
SINT-SLAGROOM TAARTJES

VOOR € 11,95

Allerlei Sint-lekkers in onze winkels
Speculaas, gewoon of gevuld,  Taai Taai,
roomboter amandelstaven en - letters,
speculaastaartjes en speculaascake

T/M ZATERDAG
4 DECEMBER

VOLLER KOREN
Hét vezelbrood bij uitstek.

Met lekker veel vezels. Volkorenbrood met 
35% meer voedingsvezels dan bij

normaal volkorenbrood.

Van € 2,85   

Nu voor € 2,35
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Tel. 0497-369 615  
 www.onze-wereld.com

markt 11, 5527 EN Hapert 

Stel uw eigen wok samen! 
Veel keuze mogelijkheden!

Bekijk onze website!

10%
korting

3-12 t/m 12-12
op de wok

C A F E T A R I A

vanaf 3 december

Wok & Go
NIEUW

HAPERT - De collecte 
van Alzheimer Neder-
land heeft in Hapert in 
de week van 7 t/m 13 
november € 1712,20 
opgebracht. De organi-
satie bedankt hiervoor 
alle gevers en collec-
tanten.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplos-
sing voor dementie, nu en in de toekomst. 
We werken aan een wereld waarin per-
spectief kan worden geboden, zelfs in de 

zwaarste omstandigheden. Waarin man-
telzorgers worden geholpen met hun zorg 
en zorgen, we meer aandacht hebben voor 
elkaar en waarin steeds dementievriende-
lijker worden.

De collecteweek is een prachtig moment 
om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk 
op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat 
we nog meer ondersteuning kunnen bieden. 
Alzheimer Nederland bedankt iedereen in 
Hapert die hieraan heeft meegeholpen.

www.alzheimer-nederland.nl/collecteren

Collecte Alzheimer in Hapert

De Kerst bestellijsten liggen rond 10 december weer in onze winkels.
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

KEMPENENERGIE

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

Kom naar ons energieloket

Nu ook in Reusel!
Kerkplein 3 (gemeentehuis)

 Gratis tips over energiebesparing 
en (collectief) duurzame 

energie opwekking?

Op 29 oktober 2021 is Rens Kraaijvanger geboren. Dat betekent: vier generaties Kraaij-
vanger. In het midden zit super-opa Harrie Kraayvanger (1932) uit Bladel, rechts staat 
opa Jo Kraaijvanger (1969) uit Bladel en links staat papa Chris Kraaijvanger (1993) uit 
Hapert.

4 generaties4 generaties

NL-Alert is het alarmmiddel van de over-
heid bij noodsituaties. Denk aan een 
grote brand, giftige stoff en of onver-
wacht noodweer. In een NL-Alert staat 
uitgelegd wat er aan de hand is, wat je 
moet doen en waar je meer informatie 
kunt vinden. Wil je er zeker van zijn dat 
je een NL-Alert ontvangt bij een noodsi-
tuatie? Zorg er dan voor dat je mobiele 
telefoon aan staat! 

Een NL-Alert klinkt anders dan een sms of 
WhatsApp-bericht. Voor het ontvangen van 
NL-Alerts hoef je niets in te stellen op je mo-
biele telefoon; het werkt automatisch. Het 
is gratis en anoniem. Naast NL-Alert op je 
mobiel, zie je NL-Alerts ook op steeds meer 
digitale informatieschermen van het open-
baar vervoer en digitale reclameborden. 

NL-Alert testbericht 6 december
Op maandag 6 december rond 12.00 uur 
zendt de overheid een NL-Alert testbericht 
uit. Zo ervaar je hoe een NL-Alert klinkt en 
eruit ziet. Zorg er dus voor dat je mobiel 
aan staat!

Informatie bij een 
noodsituatie? Zorg 
dat je mobiele 
telefoon aan staat!
Testbericht 6 december

De aanleg van 
de Diepvelden-
weg is nog in 
volle gang. Het 
deel vanaf de 
Waterlaat in 
Bergeijk tot aan 

de Boevenheuvel is gereed. Op dit mo-
ment werken we aan het verleggen van 
een grote persleiding van Waterschap 
de Dommel nabij de provinciale weg 
N397. Daarnaast is de aannemer gestart 
met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van de provinciale roton-
de inclusief de aansluitingen. 

Vanaf begin januari gaat het verkeer op de 
provinciale weg rijden via een zogenaamde 
bypass. Dit is een korte tijdelijke omlegging 
van de provinciale weg, zodat de aannemer 
de rotonde kan aanleggen. De verwachting 
is dat we de Diepveldenweg en de roton-
de in maart 2022 kunnen gebruiken. We 
maken daarbij wel het voorbehoud dat de 
weersomstandigheden nog voor vertraging 
kunnen zorgen.

Voortgang 
Diepveldenweg
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

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

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

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

Wij zijn op zoek naar werknemers

All-In 
Kerst Buffet 2021
- vooraf te reserveren - 

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

À la carte         vanaf 12.00 uur

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

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

Dranken zijn inbegrepen! 
O.a. wijnen, speciale bieren, aperitief van 
het huis, (verse) sap, frisdrank, koffi e & thee. M E U B E L E N

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

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

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

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

@proefkoffer

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Precies veertig jaar  - en een 
paar weken – werkte Rieky Maas op het 
Pius X-College maar nu is daar toch 
echt een eind aan gekomen. Ze klom op 
van docent Lichamelijke Oefening naar 
teamleider en genoot van alle kansen 
die ze kreeg maar de allermeeste vol-
doening haalde ze uit het contact met 
leerlingen. Met Rieky kijken we terug op 
een mooie carrière en blikken we voor-
uit op een mooie toekomst.

Opties 
Rieky Maas schreef meer dan honderd 
sollicitatiebrieven na haar afstuderen als 
docent Lichamelijk Oefening. “Het was in 
een tijd dat er een enorm overschot aan 
leerkrachten was”, herinnert ze zich. “Ik 
wist meteen dat ik me niet alleen op het 
onderwijs zou moeten concentreren maar 
ook andere opties moest onderzoeken. Zo 
schreef ik naar een instelling voor zwak-
begaafden in Sliedrecht en Ermelo, waar 
ik werd aangenomen. Daar heb ik vier jaar 
gewerkt en héél veel geleerd. Vooral dat 
je om een grote stap te kunnen zetten, je 
heel veel kleine tussenstapjes moet zetten. 
Die ervaring maakte dat ik interesse kreeg 
in pedagogiek en die opleiding ben gaan 
doen. Na vier jaar werd ik aangenomen 
op het Pius X-College waar ik mijn onder-
wijsbevoegdheid moest halen voor het vak 
Maatschappijleer en ook nog  ‘even’ moest 
afstuderen voor Pedagogiek. Een drukke 
tijd maar wel mooi.”

Passie naar boven halen
Zelf heeft ze nooit op het Pius X-College 
gezeten als leerling maar wel heeft ze een 
aantal voormalig leerlingen nu als collega. 
“Dat is zó leuk, dat je in de les al bijna kunt 
zien wie je jaren later als collega terug gaat 
zien. Ik herinner me een meisje dat in de 
gymlessen bloedfanatiek was - bij Maat-
schappijleer iets minder – en die nu mijn 
collega is. Ze geeft zelf gymlessen op 
school en dat doet ze met passie. Dat is 
wat ik zo mooi vind aan het werk op school; 
dat je probeert een passie naar boven te 
halen bij leerlingen. Dat lukt niet altijd hoor 
maar als het lukt, is het geweldig. Ik heb 
altijd geprobeerd leerlingen echt te zien, te 
luisteren naar wat ze te vertellen hebben en 
wat ze willen bereiken. Ik denk ook dat dat 
me jong heeft gehouden; ik kan nog altijd 
heel goed levelen met de jeugd. Wat dat 
betreft is het ook goed dat die hiërarchie 
van vroeger veel minder is. Een docent 
staat tegenwoordig vaker naast de leerling 

dan erboven en dat is een positieve ont-
wikkeling.”

Sámen voor de jeugd
Ontwikkelingen heeft Rieky genoeg mee-
gemaakt. “Onderwijs is altijd in ontwik-
keling en het zit in mijn aard om makke-
lijk mee te kunnen buigen. Ik ben vaak 
betrokken geweest bij veranderingen. Als 
teamleider kon ik meedenken over nieuwe 
strategieën in het onderwijs. Ik heb aan de 
wieg gestaan van het multidisciplinair over-
leg waarbij naast het onderwijs, de GGD en 
politie betrokken is. Ik geloof erin dat we 
alleen sámen iets voor jongeren kunnen 
doen. Niet ieder vanaf zijn eigen rots, niet 
wetende van elkaar wat we doen. Samen 
is het sleutelwoord in alles.” Samen met 
collega’s en partner Toon van Overdijk was 
Rieky betrokken bij de grote musicalpro-
ducties in de jaren ’90. Niet op de voor-
grond want daar zul je Rieky niet gauw 
zien. “Ik hou ervan om op de achtergrond 
mijn bijdrage te leveren. Laat mij maar alle 
randvoorwaarden en regeldingetjes verzor-
gen, anderen mogen op het podium, in de 
spotlight. Maar wat hebben we prachtige 
producties neergezet met die groep. Heel 
mooi om op terug te kijken.”

Positieve levensinstelling
Terugkijken doet Rieky altijd met een 
positieve blik. “Ook dat zit in me, ik ben 
eigenlijk nooit negatief. Is er een probleem, 
dan kijk ik of er een oplossing mogelijk is. 
En weet je, die is er altijd. Als je op die ma-
nier in het leven staat, komt het altijd goed. 
Kijken naar wat mogelijk is, waar talenten 
liggen: dat is mijn uitgangspunt in het om-
gaan met leerlingen altijd geweest. Maar 
ook voor mezelf; ik heb altijd de drang ge-
had om mezelf te blijven ontwikkelen. Van 
docent naar mentor, naar vertrouwensper-
soon, naar teamleider. Een prachtige weg 
heb ik afgelegd. Ik ben er trots op dat mijn 
inzet altijd gezien is en gewaardeerd werd. 
Toen ik teamleider op het Junior College 
werd, werd het gebouw ‘Rieky’s Schooltje’ 
genoemd, omdat ik me er als een vis in het 
water voelde bij de jongste leerlingen van 
onze school.”

Edukans
Eén ding dat Rieky heeft opgezet bij het 
Pius X-College mag zéker niet onbenoemd 
blijven: Edukans. “Er zou, vele jaren ge-
leden, een actieweek voor een goed doel 
gehouden worden op school. Ik had con-
tacten met iemand van Edukans en vroeg 
of dat ons doel kon worden. Dat kon. Toen 
het ook nog mogelijk bleek om leerlingen 

mee te laten gaan op reis naar Afrika, was 
dat de kers op de taart. Later ben ik zelf 
een paar keer mee geweest. Zó waardevol 
om in de praktijk aan collega’s te laten zien 
hoe het anders – beter – kan. Met respect 
voor het werk dat ze in Afrika doen, sámen 
proberen het beter te maken en kinde-
ren een kans te geven. Want waar ook ter 
wereld: het begint met goed onderwijs.” 
Rieky is zó verknocht en verbonden aan de 
hulpinstantie dat ze gevraagd heeft even-
tuele cadeaus voor haar afscheid te ver-
talen naar een gift aan Edukans. “Voor mij 
geen fl essen wijn of bloemen alsjeblieft, 
geef een kind in Afrika een kans, dat doet 
me veel meer.”

Vrije tijd
Voor Rieky voelt het vreemd om afscheid te 
‘moeten’ nemen. “Zo midden in het school-
jaar is echt raar. Het is niet af, ik weet niet 
welke leerling over gaat, geslaagd is of 
een jaar over moet doen. Maar het is niet 

anders, dat accepteer ik. Ik blijf mijn aan-
dacht geven aan een paar leerlingen die 
het nodig hebben. Ik zal regelmatig even 
binnenlopen om te vragen hoe het met ze 
gaat. Mijn gevoel zegt dat ik ze niet kan la-
ten vallen en dat doe ik dus ook niet. Wat ik 
verder met mijn vrije tijd ga doen? Lekker 
in de tuin aan de slag, fi etsen, wandelen 
en reizen met Toon en vooral niet te snel ja 
zeggen op voorstellen die er ongetwijfeld 
gaan komen. Ik blijf me ook nog inzetten 
voor AFS, de organisatie die uitwisselings-
studenten begeleid. Ik ga het Pius X zeker 
heel erg missen maar kijk terug op een 
prachtige carrière met fi jne collega’s en 
talentvolle leerlingen.”

Het begint met goed onderwijs
Afscheid van Rieky Maas, jarenlang rots in de branding van het Pius X-College

Eén ding dat Rieky heeft opgezet bij het Pius X-College mag zéker niet onbenoemd blij-
ven: Edukans. “Er zou, vele jaren geleden, een actieweek voor een goed doel gehouden 
worden op school. Ik had contacten met iemand van Edukans en vroeg of dat ons doel 
kon worden. Dat kon. Toen het ook nog mogelijk bleek om leerlingen mee te laten gaan op 
reis naar Afrika, was dat de kers op de taart. Later ben ik zelf een paar keer mee geweest.”

T
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Wat kun je winnen ?

HOE DOE JE MEE?
Om de advertenties extra op te vrolijken hebben de Pieten voor 

de deelnemende ondernemers een waterverfschilderij gemaakt. 
Het is de bedoeling om aan te geven in welke advertentie 

het geschilderde 
Sinterklaas-voorwerp 

met het juiste 
nummer staat 

afgebeeld. 
De naam van de 
desbetreff ende 

adverteerder 
vul  je hiernaast 

in op het 
deelnameformulier.

                                Tevens staan er 
chocoladeletters 

                                 verspreid in de krant. 
Noteer ook de letters die je hebt gevonden 

en probeer van alle letters een woord te maken. 
                                            Naar welk woord zijn we op zoek?

Welk Sinterklaas-voorwerp hebben de Pieten voor de ondernemer geschilderd ?

                                Tevens staan er 

                                 verspreid in de krant. 

01

13

07

02

14

06

19 20 21 22 23

Waardebon € 25,-

Luxe 
Sla� � mtaart

Waardebon € 40,-
Helma’s Hair&Body

Wasbox t.w.v. € 12,50

Waardebon € 25,-

GELDIG VAN 12 NOVEMBER
*m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

T/M 12 DECEMBER

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Waardebon € 25,-

VERHAGEN
elektroservice

Steenslag 5 (Rondweg)
Bladel

Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl

WASMACHINE, DROGER OF 
KOELKAST STUK?

Senc�  s� fzuiger
t.w.v. € 79,95

Koude s� otel 
� �  4 personen

t.w.v. € 50,-

E
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Schrijf hieronder de naam van de adverteerder bij het juiste plaatje. 

01

07

19

02

14

08

20

03

15

09

21

04

16

10

22

05

17

11

23

06

18

12

24

Deelnameformulier

Maak kans op een leuke prijs!

De oplossingen dienen uiterlijk zaterdag 4 december binnen zijn. Je kunt dit formulier inleveren of opsturen naar: 
PC55, Hoefblad 40, 5527 KV in Hapert. Je kunt de oplossingen ook per e-mail sturen naar: puzzel@pc55.nl. 

Tip: maak een foto met je telefoon van de oplossing en mail deze naar puzzel@pc55.nl

Welk Sinterklaas-voorwerp hebben de Pieten voor de ondernemer geschilderd ?

LETTERS MAKEN HET WOORD
WELKE LETTERS HEB JE GEVONDEN? WEET JE HET WOORD?
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VOOR LEUKE SURPRISE/CADEAU ARTIKELEN
SLAAGT U BIJ VAN DEN BERG ELEKTRO!

   Van opladers
       tot zaklampen.

   Van hoofdtelefoons 
       tot oplaadbare batterijen.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

       tot oplaadbare batterijen.

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het Oranjecomité in Bladel 
vraagt hulp. Elk jaar organiseert het 
comité de aubade; een eerbetoon aan 
alle inwoners van de gemeente die een 
koninklijke onderscheiding hebben 
ontvangen. Kinderen uit Bladel worden 
betrokken door ze mee te laten doen 
aan een bonte optocht met versierde 
fi etsen. Maar het is tijd voor een frisse 
wind, nieuw elan en nieuwe ideeën. Wie 
heeft er zin in deze uitdaging?

Geschiedenis
Even terug naar het verleden. Dat doen 
we met Ton Egbers, hoofdman van Sint 
Joris Gilde in Bladel: “We hebben de 
organisatie van de activiteiten ooit over-
genomen van Jan Schilder, die als enige 
was overgebleven in het Oranje Comité. 
Mijn bedoeling was dat we met een aan-
tal  - vooral jongere – leden van ons gilde 
de aubade en de Dodenherdenking op 
4 mei voor onze rekening zouden nemen. 
Dat is niet helemaal uitgekomen. Uitein-
delijk bleven we met tweeën over en dat 
is te weinig. Tel daarbij op dat Ad aange-
geven heeft volgend jaar te gaan stoppen 
en je begrijpt: ik kan wel een beetje hulp 
gebruiken.”

Dodenherdenking
De activiteiten rondom Dodenherdenking 
worden vanaf 2022 overgenomen door de 
Veteranenstichting. “Daar zijn we heel blij 
mee”, verzekert Ton. “Dat past bij deze 
groep, zij hebben contacten, weten pre-
cies wat ze doen en hoe ze de herdenking 
vorm willen geven. Het had door geen 
betere groep overgenomen kunnen wor-
den. Natuurlijk blijven we als gilde graag 
betrokken en zullen dan ook zeker acte de 
présence geven als ze ons vragen.”

Aubade
De aubade heeft al twee jaar geen door-
gang kunnen vinden maar Ton vindt het 
belangrijk dat het weer opgepakt wordt. 
“Zodra corona het toelaat, moeten we de 
inwoners die een koninklijke onderschei-
ding hebben ontvangen, de eer geven die 
hen toekomt. Koningsdag was daar een 
perfecte dag voor. Vroeger waren er tal 
van activiteiten in het dorp, voornamelijk 
georganiseerd door sportverenigingen. 
Met de kinderen gingen we in optocht van 
het gemeentehuis naar de Speeltuin aan 
de Hofstad maar de belangstelling daar-
voor werd steeds minder. Terwijl voor heel 
veel mensen Koningsdag wel een vrije en 
feestelijke dag is. Tijd voor nieuwe ideeën 
en activiteiten dus.”

Nieuwe ideeën
Er zijn al contacten gelegd met Bladel 
Centrum. Ton: “Zij hebben in het verleden 
de intocht van Sinterklaas al op zich geno-
men en ze staan open om  mee te werken 
aan nieuwe initiatieven rondom Konings-
dag. Omdat er in omliggende dorpen al 
braderieën en andere activiteiten worden 
georganiseerd, zien we mogelijkheden op 
andere terreinen. We hebben een prachtige 
markt met aanliggende horeca, waarom 
zouden we daar geen gebruik van kunnen 
maken. Iets op sportief gebied misschien? 
Ik weet het niet maar ik hoop dat er een 

paar mensen op zullen staan die de orga-
nisatie van de viering over willen nemen. 
Het zou echt zonde als zo’n mooi initia-
tief als de aubade verloren zou gaan. In-
woners krijgen niet voor niets een onder-
scheiding van Zijne Majesteit: die hebben 
iets voor de gemeenschap betekent. Mooi 
om ze op Koningsdag in het zonnetje te 
zetten en een mooie activiteit voor hen te 
organiseren.” Heb je ideeën, wil je mee-
denken of mee organiseren? 

Meld je dan aan bij Ton Egberts via e-mail 
hoofdman@gildestjoris.nl.

Oranje Comité 
zoekt versterking
Hulp gevraagd bij organisatie aubade op Koningsdag

De aubade heeft al twee jaar geen doorgang kunnen vinden maar Ton vindt het 
belangrijk dat het weer opgepakt wordt. “Zodra corona het toelaat, moeten we de 
inwoners die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, de eer geven die hen 
toekomt. Koningsdag was daar een prefecte dag voor. Wie helpt mee?”
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Martelwerktuigen met Kerst
Door Ronald Dirkx 

Vind jij ook dat regelmatig bewegen belangrijk is voor 
je gezondheid of afweersysteem? Maar duw je, net als 
heel veel anderen, een gezondere leefstijl nog steeds 
voor je uit? Of heb je al van alles geprobeerd en weet 
je niet hoe je de eerste stap moet zetten?

Ik leg in dit artikel uit dat sporten veel toegankelijker, veiliger 
en eff ectiever kan zijn dan iedereen denkt. Maar alvorens 
ik dit ga doen deel ik eerst mijn ervaring met één van onze 
sporters. Joep kwam een jaar geleden schoorvoetend 
binnen bij ons in het center. Hij was al vaker geweest voor 
fysiotherapie maar vandaag kwam hij voor een andere 
reden. Na zijn 50ste verjaardag ging het allemaal niet meer 
zo vanzelfsprekend. Dit merkte hij vooral door het afnemen 
van zijn spierkracht. Volgens Joep, die humoristisch kan 
vertellen, ging dit met rasse schreden achteruit.

“Het lijken wel martelwerktuigen”
Tijdens onze eerste ontmoeting gaf hij aan weer de adonis van vroeger te willen worden, 
maar wel zonder al te veel moeite. Hij had zijn keuze gemaakt om te gaan fi tnessen, maar 
hij gaf aan al spierpijn te krijgen bij de gedachten alleen al. Volgens mijn herinnering waren 
zijn letterlijke woorden; “Het wordt tijd om mezelf af te beulen op die martelwerktuigen 
daar”, wijzend naar onze traditionele fi tness toestellen. Ondanks zijn aversie tegen fi tness 
vond hij het een noodzakelijk kwaad om te starten met sporten. Op mijn advies is hij 
begonnen met Milon en liet hij de ‘martelwerktuigen’ voor nu links liggen. “Een Adonis zal ik 
nooit meer worden, maar mijn spierkracht is door te Millonnen sterk verbetert ”, grapt Joep.

Spierkracht is je motor in het dagelijks leven.
Om je spieren te onderhouden of te versterken is het verstandig om aan krachttraining te 
doen. Dit heeft voordelen in het dagelijks leven, want kracht is de motor van bijna iedere 
beweging die je maakt. Of het nu fi etsen, lopen, stofzuigen, een potje openmaken of 
boodschappen tillen is, voor bijna alle ogenschijnlijk simpele handelingen in het dagelijks 
leven gebruik je kracht. Doordat je spieren meer kracht kunnen leveren zonder dat het pijn 
of overbelast raken, zul je minder snel vermoeid zijn. Maar het grootste geheim achter 
krachttraining vertel ik je in het volgende blok.

Het geheim achter krachttraining
Wanneer je alleen aan je uithoudingsvermogen werkt door bijvoorbeeld te gaan fi etsen of 
wandelen verbrand je niet zoveel calorieën dan met krachttraining. Met een cardiotraining 
verbrand je calorieën vooral tijdens de training terwijl de verbranding na een krachttraining 
nog zo’n 24 uur doorwerkt. “Dus ook als ik, na mijn training, languit op de bank tv aan het 
kijken ben?” Ja, dan ook. Hoe mooi is dat? Moet je dan cardiotraining overslaan? Nee, 
juist de mix van krachttraining en cardio is de ideale weg naar een beter afweersysteem, 
verbranden van calorieën en meer energie. 

Milon Cirkel combineert kracht- en conditietraining.
Begin, net als Joep, met het nemen van de eerste stap en start met onze Milon Cirkel. 
Milon Cirkel is zeer toegankelijk en met slechts twee trainingen van 35 minuten per week, 
bewezen eff ectief. Je zult ervaren dat je snel resultaat zult voelen en zien. En voel je 
beperkt door fysieke klachten? Samen met onze fysiotherapeuten zorgen wij ervoor dat 
sporten voor iedereen weer mogelijk wordt.

START NU EN WIJ BIEDEN JE EEN UNIEKE OVERSTAP-SERVICE

SPORTCENTER HAPERT   l  Kerkstraat 39  l  Hapert  l  T. 0497-382065

HomeDelivery

7 dagen per week

Take Away &

12:00 - 21:00

www.liberty-foodbar.nl

Na Bladel gaat de glasvezelcampagne 
van start in Casteren, Hapert, Hoogeloon 
en Netersel. Als voldoende inwoners ‘ja’ 
zeggen tegen de aanleg van een glas-
vezelnetwerk en vóór 26 januari 2022 
een abonnement afsluiten bij één van de 
telecomaanbieders, komt er glasvezel. 

Juist in deze tijd, waarin we meer zijn gaan 
thuiswerken, studenten online les krijgen 
en we steeds vaker met elkaar videobellen, 
ervaren we hoe belangrijk een stabiele en 
snelle internetverbinding is. Het houdt ons 
verbonden met elkaar. 

Inwoners worden persoonlijk 
geïnformeerd 
Inwoners uit de gemeente Bladel die in 
aanmerking komen voor een glasvezelaan-
sluiting worden persoonlijk geïnformeerd 
door middel van een brief. Op de website 
gavoorglasvezel.nl kan men een postcode-
check doen om te zien of het adres in aan-
merking komt voor het aanbod. Melden 
inwoners van Casteren, Hapert, Hooge-
loon en Netersel zich vóór 26 januari 2022 
aan, dan is de glasvezelaansluiting gratis. 
Het enige dat men betaalt zijn de abonne-
mentskosten voor internet, tv en/of bellen 
bij de telecomaanbieder.   

Glasvezel Informatiepunten in Hapert 
en Bladel geopend
Op 24 november opende DELTA Fiber Net-
werk, naast het Glasvezel Informatiepunt 
aan de Sniederslaan 13A in Bladel, ook 
een Glasvezel Informatiepunt aan de Oude 

Provincialeweg 61 in Hapert. In deze tij-
delijke winkels vertellen we inwoners alles 
over glasvezel en beantwoorden we graag 
alle vragen. Ook is het mogelijk om hier een 
abonnement af te sluiten. De openingstij-
den zijn woensdag tot en met vrijdag van 
11.00 tot 18.00 uur en zaterdag 10.00 tot 
17.00 uur.

Informatiemiddagen in november
In november en begin december organi-
seert DELTA Fiber Netwerk een aantal in-
formatiemiddagen voor de inwoners van 
de gemeente Bladel. Tijdens deze midda-
gen wordt een presentatie gegeven waar-
in alles over glasvezel én over de campag-
ne uitgelegd wordt. Na afl oop is er ruimte 
om vragen te stellen. Meer informatie over 
de informatiemiddagen en wanneer ze 
plaatsvinden is te vinden op gavoorglas-
vezel.nl.

Over DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van 
DELTA Fiber Nederland, het moederbedrijf 
van de telecomaanbieders DELTA en Cai-
way. DELTA Fiber Nederland is eigendom 
van de Zweedse investeerder EQT. Inmid-
dels de grootste glasvezelprovider van 
Noord-Europa. DELTA Fiber Netwerk legt 
voortdurend nieuwe glasvezelnetwerken 
aan in stedelijke gebieden, kleine kernen 
en plattelandsregio’s. Inmiddels hebben 
ruim 900.000 huishoudens en bedrijven 
toegang tot het landelijke open netwerk 
van DELTA Fiber. En daar komen iedere 
maand zo’n 20.000 adressen bij.

DELTA Fiber Netwerk start 
volgende fase glasvezelcampagne 
in gemeente Bladel
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BLADEL - De overheid biedt haar dien-
sten en berichten steeds vaker online 
aan. Een ontwikkeling die in de huidige 
samenleving niet meer is weg te denken. 
Ook de gemeente Bladel plaatst al zijn 
offi  ciële bekendmakingen online. Sinds 
enige tijd bestaat er de mogelijkheid om 
via de e-mailservice of app van ‘Over uw 
buurt’ continu op de hoogte te blijven 
van berichten van de overheid. 

Zo bent u niet meer afhankelijk van de be-
kendmakingen die de gemeente in de krant 
publiceert. Ook krijgt u op deze manier en-
kel de bekendmakingen te zien die invloed 
hebben op uw directe omgeving. 

Hoe werkt e-mailservice?
U kunt zich inschrijven via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl. Kies voor 
‘e-mailservice’ als u zich hiervoor wilt 
abonneren. U ontvangt dan besluiten die 
door de gemeente of andere overheidsin-
stanties gepubliceerd worden.
1. Vul uw e-mailadres en uw postcode in.
2.  Kies welke informatie u graag wilt ont-

vangen. U kunt kiezen uit ‘Rondom een 
adres’, ‘Voorlichting’, ‘Bestemmings-
plannen’ en ‘Voorschriften en Beleid’. 
U kunt ook kiezen om slechts bepaalde 

mededelingen te ontvangen; klik dan op 
het plusteken.

3.  Kies binnen welke straal van uw adres u 
informatie wilt ontvangen.

4.  Kies van welke overheidsinstantie u 
graag berichten wilt ontvangen.

5. Controleer de gegevens en bevestig.

Geen e-mailservice, maar wel graag 
informatie?
Dan kunt u ook de ‘Over uw buurt’ app 
downloaden. Deze kunt u vinden in de 
App Store en op Google Play. U kunt in-
zoomen op de kaart en op die manier alle 
recente bekendmakingen uit uw omgeving 
zien. Daarnaast kunt u op de website www.
overuwbuurt.overheid.nl ook direct zoeken 
naar vergunningen, besluiten en nieuwe re-
gelgeving uit uw buurt. Het gaat hier om 
publicaties van de afgelopen twee maan-
den. Oudere berichten kunt u vinden op 

www.offi  cielebekendmakingen.nl

In het kader van de verduurzaming van 
onze samenleving is een nieuwe trend 
zichtbaar. Je ziet steeds meer zaken die 
worden aangeboden ‘als een dienst’, 
in gevallen waar je misschien eerder 
levering van spullen zou verwachten. Dit 
behoeft enige uitleg.

Het is algemeen bekend dat fabrikan-
ten van spullen er, in elk geval tot voor 
kort, niet voor terugdeinsden om bewust 
een beperkte levensduur in te bouwen in 
hun producten. Recent nog werd Apple 
op de vingers getikt omdat ze bewust 
software inbouwden die oudere iPhones 
langzamer maakte, zodat de gebruiker 
eerder een nieuwe zou kopen. 

Ook gloeilampen werden altijd zó ont-
worpen, dat ze een bepaald aantal bran-
duren mee zouden gaan, maar dan ook 
liefst niet veel langer. Hetzelfde geldt 
voor tl-buizen. Dat veranderde toen 
Philips (nu Signify) ‘Light As A Service’ 
(LAAS) ging aanbieden voor grote 
bedrijfspanden: de klant betaalt voor 
verlichting, niet voor tl-buizen. Daarbij 
zorgt Signify ervoor dat defecte buizen 
snel worden vervangen, tegen een vaste 
prijs per jaar.

Dit soort constructies heeft voordelen 
voor beide partijen: de klant wordt 
ontzorgd, en kan er altijd op rekenen dat 
de verlichting het doet. Het leverende 
bedrijf is zeker van een vaste inkomsten-
bron; en als ze fl ink hun best doen om 
de levensduur van de apparatuur te 
verlengen, kunnen ze veel abonne-
mentsgeld incasseren zonder iets te 
hoeven vervangen.

Ander voorbeeld: tot voor een aantal 
jaren terug kocht de KLM banden van 
Michelin. Daardoor was het voor Michelin 
zaak, zoveel mogelijk vliegtuigbanden te 
leveren. Ze gaven dus hele voorzichtige 
inschattingen van de verwachte levens-
duur, daarbij slim inspelend op de 
enorme behoefte aan veiligheid in de 
luchtvaartsector. 

Op een gegeven moment werd er over-
gestapt op KAAS, ‘Kilometers As A Ser-
vice’: Michelin ging landingskilometers 
verkopen in plaats van banden. Dat leidt 
tot innovatie, want ze gingen meer moeite 
doen om de levensduur van banden te 
verlengen, in plaats van te beperken. 
Daarnaast werden er sensoren inge-
bouwd die zelf bewaken of de band nog 
aan de eisen voldoet (voor zo’n dure 
banden is dat rendabel). 

De laatste tijd zie je dit soort initiatieven 
dan ook als paddenstoelen uit de grond 
schieten, en niet alleen omdat het herfst 
is. Zo las ik laatst dat je je huis kunt 
laten verwarmen met HAAS: Heating 
As A Service. En je kunt je huis laten 
isoleren met ISOLAAS: Isolation As A 
Service. Een goede zaak, want op die 
manier ontstaat er een trend richting 
spullen met lange levensduur, wat de 
behoefte aan nieuwe materialen beperkt.

Ik stel daarom voor dat we het Sinter-
klaasfeest symbolisch in deze vorm 
gieten, omdat de Goedheiligman hét 
voorbeeld is van ‘n lange levensduur. 
Nu te huur, SINT NICOLAAS: Senior 
In Tabberd, Niet Identifi ceerbaar (als) 
Collega Of Leraar, As A Service.

Service

column

VESSEM - Het is alweer 10 jaar geleden 
dat de Jacobusmolen in Vessem door 
een stichting werd overgenomen van de 
gemeente Eersel. Dat heeft ertoe geleid 
dat de molen in 2015 vrijwel volledig is 
gerestaureerd en er nu nog steeds in 
volle glorie bij staat. 

In diezelfde 10 jaar heeft Maurice van Ho-
ven als vrijwillige molenaar met hart en ziel 
ervoor gezorgd dat onze molen, als er vol-
doende wind was uit de goede richting, op 
zaterdag draaide. Ook op zaterdag, of op 
afspraak op andere tijden, zorgt hij voor 
rondleidingen en geeft daarbij altijd met 
plezier uitgebreide informatie over de mo-
len en het functioneren als molenaar. Wie in 
Vessem herinnert zich niet de molenfees-
ten en kunstmarktjes die er vrijwel jaar-
lijks plaatsvinden. Nu heeft hij te kennen 
gegeven dat gezien zijn leeftijd het steeds 
zwaarder wordt om deze taak in volle om-
vang te blijven uitvoeren.

Maar een molen die niet draait gaat achter-
uit! Een molen moet blijven draaien. Daar-
om is het bestuur samen met Maurice op 
zoek naar een nieuwe molenaar voor de 
Jacobusmolen. Het zou fi jn zijn als dat een 
opgeleide vrijwillige molenaar is. Maar wij 
zijn net zo blij met iemand die molens het 
einde vindt en bereid is de opleiding tot 
vrijwillige molenaar te volgen. Zo iemand 
is dan als leerling altijd welkom bij Maurice 
op de Jacobusmolen maar het belangrijk-
ste deel van de opleiding vindt plaats op 
een instructie-molen in de buurt, waar de 
leerling geacht wordt een aantal praktijk-
uren te volgen onder begeleiding van een 
erkend instructeur. Daarnaast zijn er in de 
wintermaanden theorielessen. 

Informatie over de opleiding is te vinden 
op de website van het Gilde van Vrijwilli-
ge Molenaars. De kosten van het lesma-
teriaal voor de cursus, die ongeveer 2 jaar 
duurt, worden vergoed door de stichting 
de Vessemse Molen als deze met succes 
is afgerond. De theoriecursus, alsmede de 
begeleiding door de instructeur, zijn koste-
loos. Lijkt jou dit iets of wil je graag meer 
informatie, aarzel niet en laat van je horen. 

Gerry Dorrestein, 
voorzitter St. Vessemse Molen
Tel. 06-11057602
E-mail: Vessemsemolen@Vessem.info

Nieuwe molenaar gezocht!
IN DE KEMPEN

S

Bekendmakingen over uw buurt? 
Zo weet u ervan!
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Sniederslaan 15A   •   Bladel

T. 0497 - 383 927
* Geldig van 22 november t/m 5 december 2021 op vele fashionable items van de merken Livera, Chantelle, Passionata en Femilet. 

Niet geldig op de basiscollectie. De korting is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen of i.c.m. andere aanbiedingen of acties. 
De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

25%
KORTING
op vele fashionable

items*

* Geldig van 22 november t/m 5 december 2021 op vele fashionable items van de merken Livera, Chantelle, Passionata en Femilet. 
Niet geldig op de basiscollectie. De korting is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen of i.c.m. andere aanbiedingen of acties. 

De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

25%
KORTING
op vele fashionable

items*

Watts Lux & Lumen B.V.
06-13195486
rob@wattsluxandlumen.nl
www.wattsluxandlumen.nl

Telefoon
E-mail

Professioneel lichtadvies

Luxe woningbouw

Utiliteit

Retail

Zorginstellingen

Kantooromgeving

Horeca & Wellness

Website

Wij wensen uWij wensen u
fijne feestdagenfijne feestdagen
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Zorghoeve De Elsten
Nieuwe dagbestedingsplek in Bladel; 
lekker in het groen met dieren en zorg

Door Renate Pijnenburg

Vanaf 1 december opent een nieuwe, 
kleinschalige dagopvang voor mensen 
met een indicatie op het gebied van 
dementie, eenzaamheid, niet aangebo-
ren hersenletsel of grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Bij Zorghoeve De Elsten 
is plaats voor deelnemers die zoeken 
naar een zinvolle invulling van de dag 
en graag actief in het leven willen blijven 
staan. Koen Duis en Annemiek van de 
Sande hebben hun boerderij verbouwd 
en beginnen enthousiast aan een nieuw 
avontuur.

Eigen ervaring
Het idee om een Zorghoeve te starten, 
werd ingegeven doordat Koen en Anne-
miek zorg aan het agrarische/boerenleven 
wilden verbinden en dit past prima door 
hun beide werkervaringen. Annemiek in 
de sociaal pedagogische hulpverlening en 

Koen als boer. “We hebben zelf ervaren, als 
mantelzorgers van de ouders van Koen, dat 
een zinvolle daginvulling bij een zorgboer-
derij van groot belang is. We zagen hoe ze 
daar opleefden, nieuwe vaardigheden en 
bezigheden ontwikkelden en vooral weer 
zin kregen in de dag. Dat heeft bij ons het 
zaadje geplant om iets dergelijks op onze 
eigen boerderij te ontwikkelen. De ruimte 
hadden we, we moesten alleen even de 
werktuigenloods opruimen en verbouwen. 
Het is prachtig geworden en we hopen dan 
ook snel onze deelnemers te mogen ont-
vangen.” 

Koen heeft naast de Zorghoeve ook nog 
de zorg over zijn veestapel. “Onze unie-
ke locatie – het buitengebied, in alle rust 
en openheid -  is voor de deelnemers een 
mooie toevoeging. Er is van alles te zien en 
te beleven zoals het kleinvee verzorgen of 
meehelpen in de moestuin.”

Dagbesteding
Vooral om het beleven gaat het volgens 
Annemiek. “We bieden de deelnemers 
maar ook de mantelzorgers die thuisblij-
ven ontspanning. Wij zorgen ervoor dat 
de geest geprikkeld blijft, door aan de ene 
kant regelmaat te bieden met een vast 
dagprogramma. Aan de andere kant dagen 
we de deelnemers uit nieuwe dingen te 
proberen. Creatieve dingen maar ook 
bijvoorbeeld helpen met koken, buiten-

activiteiten, spelletjes of op maat gecreëer-
de activiteiten. De dag doorbrengen in een 
andere omgeving is een welkome afl eiding 
voor onze deelnemers. Ons voornaamste 
doel is om onze deelnemers een fi jne dag 
te bezorgen in een landelijke omgeving.” 
In het begin zal de Zorghoeve drie dagen 
geopend zijn: maandag, dinsdag en don-
derdag. Later in het jaar komen daar de 
woensdag en vrijdag bij. 

Vrijwilligers en deelnemers welkom
Aanmelden voor een plekje op de Zorg-
hoeve gaat meestal via de zorgtrajectbege-
leider maar kan ook op particulier initiatief. 
“Een potentiële deelnemer is altijd welkom 

om een keer te komen kijken”, legt Anne-
miek uit. “We snappen dat iedereen even 
moet wennen als ze voor het eerst kennis-
maken met dagbesteding maar ik verzeker 
je dat de gemoedelijkheid iedereen snel 
gerust zal stellen.” 

Voor de dagelijkse gang van zaken op de 
Zorghoeve zijn vrijwilligers nodig. Wie inte-
resse heeft om vervoersvrijwilliger of activi-
teitenvrijwilliger te worden, kan contact op-
nemen via telefoonnummer 06-8350 8989 
of mail naar info@zorghoeve-de-elsten.nl. 

De Elsten 3 • Bladel
www.zorghoeve-de-elsten.nl

Het idee om een Zorghoeve te starten, werd ingegeven doordat Koen en Annemiek 
zorg aan het agrarische/boerenleven wilden verbinden en dit past prima door hun beide 
werkervaringen. Annemiek in de sociaal pedagogische hulpverlening en Koen als boer.

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!
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zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

VERMAKELIJK

b

Zoete Aardappelsoep
jg0b8klc
zcbnde32f
g1jabcd6
eaghebsd
ijklmnomp
qrst6th7l
fpkjqdwx
yl123456

Sommige gruwelen ervan, andere vinden 
ze heerlijk; zoete aardappelen. Ze zijn in 
ieder geval net zo veelzijdig als een 
gewone aardappel en persoonlijk heb ik 
het idee dat zoals dat met sommige etens-
waren wel meer is, je ze moet leren eten. 

Deze week heb ik een voedzaam soepje met zoete aardappel gemaakt. Heerlijk nu de 
kortste dagen van het jaar weer snel naderen. Je kunt de zoete aardappel ook door 
pompoen vervangen, maar ik ben bang dat die dan ook ‘niet je ding zijn’.
Fijn weekend allemaal!

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

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

dan een berichtje via 
ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

b
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Tel. 0497 382574 • deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel
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agenda’s,
planners &
kalender
2022

Nu verkrijgbaar

Markt 4, Hapert

T

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!

ZONDAG 12 DECEMBER
ZONDAG 19 DECEMBER

KOOPZONDAG ‘KERST’ BLADEL
Locatie: centrum Bladel. 
Tijd: 13.00-17.00 uur.

ZONDAG 16 JANUARI

SOLISTENCONCOURS BLADEL
Nieuwe opzet! Locatie: Den Herd, Emmap-
lein 4, Bladel. Voor meer informatie: www.
solistenconcoursbladel.nl

theatertheater EventsEvents

zaterdag 4 december

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 15,00.

zaterdag 4 december

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

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

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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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

BOX DEUREN EN HEKWERK
Tel. 0497-544944

Hörmann garagedeur met 
Promatic 3 aandrijving 
& handzender HSE4

€ 1.398,-

Garagedeuren voor:
• Woningbouw en industrie
• Renovatie
•  Electrische bediening en toebehoren

St. Gerardusweg 14 | 5571 NB Bergeijk
www.boxdeurenhekwerk.nl

Pastoor Joseph, die tij-
dens de afronding van 
zijn studie in Nijmegen 
en Leuven, meerdere 
jaren werkzaam was in 
onze parochie, is na zijn 
terugkeer uit India in mei 

2017 aldaar in diverse plaatsen actief 
geweest.

Vorig jaar was hij o.a. werkzaam als pas-
toor in de parochie Mlamala in de provincie 
Kerala in India. In dat dorp is de Fathima 
High School gelegen. De parochie is eige-
naar van de school. De gebouwen en de 
materiële zaken, die daarmee samen han-
gen moeten dan ook geregeld en betaald 
worden door de parochie. Het salaris van 
het onderwijzend personeel wordt betaald 
door de regering.

Er gaan 930 kinderen in de leeftijd van 
4 tot 15 jaar naar deze school.  Er wordt 
onderwezen in de talen Malayalam, Tamil 
en Engels. Het Tamil-talige onderwijs is 
voor de kinderen van wie de moedertaal 
Tamil is. Hun ouders en voorouders wonen 

al lang in dat dorp. Zij zijn arbeiders van 
de theeplantages en ze wonen nog in een-
voudige rijtjeshuizen, die gebouwd zijn 
door de Britten. Dat is het armste deel van 
de bewoners van het dorp. Ook komen er 
kinderen van de omliggende dorpen naar 
deze school. De regering geeft iedere 
schooldag een warme maaltijd, bestaande 
uit rijst, groente en sambar (een kruiden-
mix). Tot vorig jaar hebben de kinderen hun 
maaltijd buiten moeten gebruiken, zittend 
op de grond of staande. Dat vond pastoor 
Joseph vreselijk...

Volgende keer leest u meer over het plan 
van pastoor Joseph.

Opbrengst kerkcollectes
De opbrengst van de kerkcollectes in onze 
parochie tijdens alle H. Missen in het week-
end van 4 en 5 december wordt bestemd 
voor afbouw en inrichting van de eetzaal 
in Mlamala. U kunt uw bijdrage ook over-
boeken naar rekening NL 12 RABO 0137 
1753 96 ten name van RK Parochie Heilige 
Apostelen Petrus en Paulus onder vermel-
ding van ‘Adventsactie’.

Afbouw en inrichting eetzaal bij de 
Fathima High School in India

Pastoor Joseph

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Nijverheidsweg 9 • 5527 AG Hapert • Tel. 0497-385908
info@autoschade-bleyenberg.nl • www@autoschade-bleyenberg.nl

Nijverheidsweg 9 • 5527 AG Hapert • Tel. 0497-385908
info@autoschade-bleyenberg.nl • www@autoschade-bleyenberg.nl

VAN PERSONENWAGEN TOT BEDRIJFSWAGEN

Uw voordelen bij 
Autoschade Bleyenberg:
• Gratis vervangend vervoer
• Gratis haal- en brengservice
• Geen eigen risico (€ 135,-)
• Directe financiële afwikkeling met verzekeringsmaatschappij
• 4 jaar schriftelijke garantie

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

+ NOG VEEL 
MEER BLACK 

FRIDAY DEALS
IN DE WINKEL

EN ONLINE!

ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

PME LEGEND
JACK

BLACK FRIDAY DEAL

100,-179,95

PME LEGEND 
SWEAT VEST

BLACK FRIDAY DEAL

75,-139,99

COLOURFUL 
REBEL 
OVERSIZED 
HOODIE 

BLACK FRIDAY DEAL

50,-79,95

GABBIANO 
SWEATER

BLACK FRIDAY DEAL

25,-59,95

VERO MODA
TRUI

BLACK FRIDAY DEAL

30,-26,99

19,95

2 VOOR

OBJECT
JACKET 

BLACK
FRIDAY DEAL

35,-
79,99

ONLY
BLOUSE 

BLACK
FRIDAY DEAL

30,-
49,99

 WWW.NUMMERZESTIEN.EU

OOK IN DE WEBSHOP!WWW.NUMMERZESTIEN.EU

WEEKEND
DEALS
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TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 

apparatuur bij u thuis
• Ruime keuze uit 400 monturen
• Geen voorrijkosten en gratis nazorg

Ontvang nu

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE
*Actie geldig t/m 11 december 2021

Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013
www.bloemenatelier-basten.nl

Een bloemetje voor...

...voor het 
luisterende oor

Mijn 
vriendin

wij   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 819 Sanitairdekempen.nl

Voor uw feestje, 
groot of klein,

uw gasten 
zullen 

tevreden zijn!
Bel of mail voor de mogelijkheden 
en voor meer informatie!

Willy en Ton Lavrijsen
Telefoon 06-13431251
info@justuscatering.nl  •  www.justuscatering.nl

Door Leo Brok

HOOGELOON - Het kleine huisje, een 
Rijksmonument, in Hoogeloon vlak bij 
de kiosk is toch wel opmerkelijk. In de 
omschrijving van het pand lezen we: 
‘Pandje waarschijnlijk voormalige boer-
derij. Zonder verdieping, onder met pan-
nen bedekt zadeldak met afhang tussen 
puntgevels (gedaan met vlechtingen). In 
de voorgevel een opgeklapte deur met 
gesneden bovenlicht en twee 30-ruits 
vensters.’ 

Men heeft destijds de jaartalankers 1847 
aangebracht. In de rechterzijgevel vindt 
men twee achtzijdige vensters met een 
wielvormige roeden verdeling. Door deze 
omschrijving hebben we de zekerheid dat 
hier sprake is van een Rijksmonument.

Het moet gezellig zijn geweest om in de 
woning op het adres De Hoef 2 te wo-
nen. Een knus huisje, met zicht op alles 
wat Hoogeloon binnenkomt. In goede tij-
den woonde men op die locatie in het hart 
van Hoogeloon. Dat wil zeggen: de buurt-
bewoners waren de bloemenzaak van 
Frans van Heijst, schoenmakerij van 
Willems, café De Ster van Willems, 
Hoogers-Roosen de kleermaker, de super-
markt van Jac van Dorenmalen, later van 
William Smetsers, en nog langer geleden 
was daar gevestigd de Horlogerie van Bo-
gers. In een wat breder tijdsbestek bezien 
waren de buren Taxibedrijf van Willems, 
Bouwbedrijf van Harry van Rooy, Wonin-
ginrichting van Beex, Naaiatelier van Dirks, 
N.H. kerk en dan nog zal het lijstje niet vol-
ledig zijn.

Den Hollander
Betrekkelijk klein was het pand, maar met 
name Jac. Adriaansen heeft er met zijn tim-
merwerkplaats vrij lang gewoond. Ouderen 
kunnen zich zeker nog herinneren dat Jac. 
met zijn vrouw, toen zij tijdens carnaval hun 
gouden huwelijk vierden, in een mooie, 
grote boot zaten om de heuglijke dag te 
herdenken. Men sprak Adriaanse aan met 
’Jac den Hollander’ omdat hij vanuit het 

Noorden naar Hoogeloon was gekomen, 
waar hij met zijn vrouw met plezier woon-
de.

De laatste jaren werd het pand door ver-
schillende mensen bewoond en ook nu 
nog vormt het huis een waardig begin van 
De Hoef. Een straat met enige historie 
waarvan de geschiedenis teruggaat naar 
de Abdij van Postel.

Het kleine huisje in Hoogeloon

Foto: Jan Biessen

De Dierenambulance Brabant-Zuidoost 
voert in opdracht van de gemeenten ver-
schillende taken uit. Ze verlenen eerste 
hulp aan gewonde (huis)dieren, vervoeren 
zieke en gewonde (wilde) dieren naar een 
dierenarts en/of opvangcentra, verzorgen 
particuliere ritten naar en van een dieren-
arts (indien er een ambulance beschik-
baar is), transporteren zwervende dieren 
en ze assisteren in opdracht van (dieren)
politie/brandweer/inspectiedienst in ge-
vallen waarbij dieren in nood zijn.

Treft u een wild dier in nood of een zwer-
vend of gewond huisdier aan? Neem 
dan contact op met de Dierenambulance 
Brabant-Zuidoost via tel. 0900-1120000. 
U krijgt dan de meldkamer aan de lijn. 
Zij nemen de melding aan en zetten deze 
(indien nodig) uit bij de dierenambulance. 
Wilt u dierenleed (mishandeling of verwaar-
lozing) melden? 

Doe dat dan via het meldnummer 144.

Dier in nood? 
Bel de meldkamer 
van de 
dierenambulance!
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Allround 
tandartsassistente

Tandartspraktijk R.A.C.J. Duyvelaar

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn een gezellige kleine tandartspraktijk en zoeken per 
direct een enthousiaste, vrolijke en gemotiveerde allround 
tandartsassistente voor 16 tot 20 uur per week. 

Een diploma of een certificaat is een pré maar niet vereist. 

Er is één vaste tandarts waardoor er geen wisseling van 
tandartsen is. 

In ons team werk je niet alleen, het is belangrijk dat je makkelijk 
kan schakelen. Wij vinden het fijn als je flexibel en sociaal 
ingesteld bent. Zelfstandigheid en leergierigheid komen je in 
onze praktijk goed van pas.

Wij bieden een afwisselende baan waarin je kan worden 
ingezet in de behandelkamer bij reguliere behandelingen, 
voorraadbeheer, afspraken maken met patiënten, 
receptietaken, etc. 

Denk jij dat deze baan wat voor jou is, stuur dan je motivatie en 
CV voor 7 december 2021 naar tandarts.duyvelaar@inter.nl.net 

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met tandarts 
Duyvelaar, tel. 0497-385858.

Tandartspraktijk R.A.C.J. Duyvelaar
Jacob van Lenneplaan 5, Bladel

Lommers MakelaarsLommers Makelaars

Iedereen weet het dat een fi jn (t)huis heel 
belangrijk is. Een basis voor jezelf en 
je gezin. Wonen, werken, sporten en 
genieten ineen. 

Ook in 2022 staan Ook in 2022 staan 
wij voor u klaar wij voor u klaar 

voor al uwvoor al uw
woondromen.woondromen. 

FijneFijne

Verbouwen voor 
een werkkamer? 

Verhuizen voor een 
wat ruimere tuin? 

Of mag het wel een 
beetje kleiner?  

Bakkerstraat 65 Reusel • 0497-369898 • reusel@lommersmakelaars.nl  
www.lommersmakelaars.nl • www.nathalievangisbergen.nl  

•• de verkoop van uw huidige woningde verkoop van uw huidige woning

•• de aankoopbegeleiding de aankoopbegeleiding 

•• een taxatierapport voor een taxatierapport voor 

allerlei doeleindenallerlei doeleinden

•• verkoop van nieuwbouw verkoop van nieuwbouw 

(Dromen kan je bouwen) of (Dromen kan je bouwen) of 

•• de verhuur van uw woningde verhuur van uw woning

Verbouwen voor 

Al plannen 
voor 2022? 

Bakkerstraat 65

INFORMATIEF

BLADEL - Niks is leuker dan kinderen 
blij maken. Precies dat inspireert haar 
elke dag en vanuit deze missie heeft 
Maartje Sol een kinderboek uitgebracht. 
Rijmen op je voor- en achternaam; niet 
iedereen neemt het een ander in dank 
af. Bij Maartje Sol leidde het tot een kin-
derboek. Met in de hoofdrol Saartje Mol. 
Het idee is al ruim 20 jaar geleden be-
dacht door een vriendin!

Maartje: “Een jaar of 15 waren we. Op het 
Pius X-College tijdens de les grapte mijn 
klasgenootje, overigens nog steeds vrien-
din: ‘Hey Saartje Mol! De letters van je 
naam omgekeerd, whahaha. Daar moet je 
een kinderboek van maken. En als ik later 
kinderen heb, kan ik ze daaruit voorlezen!’”

En zo geschiedde. In het boekje laten 
Saartje en haar vriendjes mooie en soms 
ook wat minder mooie, karaktereigen-
schappen zien die herkenbaar zijn bij kin-
deren maar zeker ook bij de voorlezende 

volwassenen, zodat iedereen zich erin kan 
herkennen.

De zwart-wit illustraties en teksten zijn zo 
eenvoudig en schetsmatig mogelijk ge-
maakt. Hopelijk wordt hierdoor de fantasie 
van jong en oud getriggerd. Zowel letterlijk 
als fi guurlijk mag het boekje met de bijgele-
verde kleurtjes ingekleurd worden, binnen 
maar vooral ook buiten de lijntjes. Hierdoor 
is het boekje het meest geschikt voor kin-
deren tussen 0-5 jaar. 

Verkrijgbaar bij De Papierelier in Bladel of 
via de webshop www.saartjemol.nl Volg 
Saartje Mol op Facebook en Instagram 
(Saartjemol2020) en laat weten wat je 
ervan vindt!

Liefs van Saartje Mol
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

De gemeente Bladel waardeert haar mantelzorgers!
10 november was de dag van de mantelzorger. Op en 
rond die dag organiseerde WelCordaad, in 
samenwerking met de gemeente Bladel, een aantal 
activiteiten waarbij mantelzorgers elkaar konden 
ontmoeten. Zo’n 60 mantelzorgers kwamen die week, in 
kleinere groepen, bij elkaar om te genieten van een 
heerlijke lunch, verzorgd door leerlingen van Pius X, of 
ze gingen naar het theater met Sem van de Borne.
Tijdens deze activiteiten is aan alle aanwezige 
mantelzorgers het mantelzorgcompliment uitgereikt 
door Wethouder Davy Jansen.
Degenen die niet aanwezig waren, hebben dit 
compliment thuis gestuurd gekregen. De gemeente wil 

daarmee haar waardering en dankbaarheid uitspreken 
aan iedereen die zich inzet om voor zijn of haar 
naaste(n) te zorgen. 

Voor het versturen van het mantelzorgcompliment is 
gebruik gemaakt van het adressenbestand van 
WelCordaad. Staat u nog niet ingeschreven bij 
WelCordaad, maar bent u wel mantelzorger van een 
inwoner van de gemeente Bladel, dan kunt u contact 
opnemen met Info Zorg & Welzijn via 
Infozorgenwelzijn@welzijndekempen.nl of 
0497-721621.

Klacht- en meldsysteem: 
Verbeterdebuurt
Gemeente Bladel gebruikt als klacht- en meldsysteem 
het online platform Verbeterdebuurt. In drie 
eenvoudige stappen doet u – met of zonder account 
– een melding via 
www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/bladel. Ook kunt 
u in een handig overzicht de meldingen in uw 
omgeving zien en leest u wat de gemeente met de 
melding(en) heeft gedaan. 

De meldingen die u doet zijn anoniem voor anderen. 
Uw naam is wel bekend bij de gemeente Bladel, 
zodat er eventueel om extra informatie gevraagd kan 
worden. Wanneer uw melding is opgelost, ontvangt 
u hier bericht van. Afhankelijk van de soort melding, 
gaat die naar de gemeente of naar een aannemer 
van de gemeente. Dat laatste is bijvoorbeeld het 
geval als het gaat om straatverlichting waarmee iets 
mis is. De aannemers verzamelen meldingen uit 
hetzelfde gebied, voor ze ermee aan de slag gaan. 
Daardoor kan het wat langer duren voor die 
meldingen worden opgepakt. 

Het is bovendien mogelijk om via Verbeterdebuurt 
ideeën in te brengen. Deze ideeën zijn ook zichtbaar 
in een overzicht, waardoor het mogelijk is om 
medestanders te vinden die u willen helpen.

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 9 november 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Mandaatregeling 2021
De mandaatregeling gemeente Bladel 2021 wordt 
vastgesteld, de mandaatregeling gemeente Bladel 
2020 wordt ingetrokken.

Formatie CJG+ de Kempen 2022 en 2023
Structureel stabiliseren van de flexibele schil van het 
CJG+ op € 300.000,- per jaar. De eerder geplande 
afbouw naar € 100.000 in 2022 en € 0,- in 2023 
wordt herzien. Incidenteel uitbreiden van de vaste 
formatie van het CJG+ met drie fulltime-equivalent 
(fte) voor de jaren 2022 en 2023.

Groene Long overeenkomsten
De afspraken voor realisatie en beheer van dorpspark 
De Groene Long worden geformaliseerd door:
•  de realisatieoverkomst met Stichting De Groene 

Long Bladel en de bijbehorende initiatiefnemers te 
ondertekenen;

•  de beheerovereenkomst met Stichting De Groene 
Long Bladel en de bijbehorende initiatiefnemers te 
ondertekenen;

•  het convenant met Stichting Vrienden van de 
Kinderboerderij Bladel over de realisatie, beheer en 
onderhoud van de speelaanleidingen en/of 
speeltoestellen te ondertekenen.

Beslissing op bezwaar geluidwerende gevelbekleding
Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Het besluit 
wordt in stand gelaten.

Compensatie inkomstenderving exploitanten 
sportcafés Bladel en Hapert II
Een huurkorting van 50% wordt verleend over de 
periode januari - augustus 2021. De periode waarover 
korting wordt verleend eindigt op 1 september 2021. 
De eerder verleende korting over 2021 komt hiermee 
te vervallen.

Ontwikkelingen KempenPlus
De raad wordt geïnformeerd.

Militaire oefening
Van 6 t/m 10 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 Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen getraind worden in het uit handen 
blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Men 
zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. Tevens 
worden de COVID-19 regels in acht genomen tijdens de 
gehele oefening.
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 09-2022 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
•       Groot Terkooijen 6, uitoefenen van een 

horecabedrijf, datum besluit: 15-11-2021.

Verleende exploitatievergunning
Bladel
•       Groot Terkooijen 6, exploiteren van een 

horecabedrijf, datum besluit: 15-11-2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Europalaan 57, bouwen van een bijgebouw ten 

behoeve van mantelzorg;
•       Gindrapassage 18, vervangen van de huidige 

condensor;
•       Mastbos ongenummerd (kavel 5), aanleggen van 

een inrit;
•       Mastbos ongenummerd (naast nr. 46), plaatsen 

van een erfafscheiding.

Hapert
•       Lemel 15, bouwen van een woning met 

bijgebouw.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Mastbos 66, plaatsen van een dakkapel aan de 

rechterzijde van een woning, datum besluit: 
15-11-2021.

Hapert
•       Smaragdweg 13, verhogen van een te bouwen 

bedrijfsgebouw, datum besluit: 10-11-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Bladel
•       Franse Hoef 15, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het verbouwen van een 
bedrijfsgebouw en het opstarten van een 
nevenactiviteit, datum besluit: 10-11-2021.

Hoogeloon
•       Westelbeersedijk ongenummerd, de Kleine 

Beerze, landbouwkundig verbeteren en creëren 
van een waterbuffering middels drainage en 
egalisatie, datum besluit: 11-11-2021.

Anterieure overeenkomst 
Carolus Simplexplein 1 te 
Netersel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van twee vrijstaande woningen. Tegen de 
overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. De zakelijke inhoud van de anterieure 
overeenkomst ligt vanaf 26 november 2021 gedurende 
zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum 
(KCC) van de gemeente Bladel.

Anterieure overeenkomst Heuvel 
9 – 9a te Hoogeloon
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van 1 één Ruimte voor Ruimte woning en het splitsen 
van de huidige bedrijfswoning naar twee 
burgerwoningen. Tegen de overeenkomst kan geen 
bezwaar of beroep worden ingediend. De zakelijke 
inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 26 
november 2021 gedurende zes weken ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente 
Bladel.

Definitief aanwijzingsbesluit 
locatie ondergrondse 
restafvalcontainer Beukenbos-
Bleijenhoek, Bladel
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
bevoegdheid om aan te wijzen via welke 
inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde 

categorie huishoudelijk afvalstoffen plaatsvindt. Het 
college heeft de bevoegdheid om regels te stellen over 
de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen 
moeten worden aangeboden.

Op 28 september 2021 heeft het college ingestemd 
met het voornemen van Schipvast BV, p/a Smaragdweg 
60, 5527 LB Hapert, om op het Beukenbos te Bladel, 
een ondergrondse verzamelcontainer te plaatsen voor 
het huishoudelijk restafval van de bewoners van het 
aldaar reeds gevestigde en nog in aanbouw zijnde 
appartementencomplex Beukenbos-Bleijenhoek.

Eveneens op 28 september 2021 heeft het college een 
ontwerp-aanwijzingsbesluit vastgesteld waarbij de 
exacte locatie van die container is aangewezen.

Dat ontwerp-aanwijzingsbesluit en de bijbehorende 
stukken hebben gedurende 6 weken vanaf 8 oktober 
2021 ter inzage gelegen met voor eenieder de 
mogelijkheid om daar bezwaren tegen in te brengen. 
Niemand heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Op 22 november 2021 heeft het college dan ook het 
definitieve aanwijzingsbesluit vastgesteld. Dat 
definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 26 november 2021 
gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Bladel. Het 
aanwijzingsbesluit kan ook ingezien worden via 
www.officielebekendmakingen.nl.  

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, die eerder 
hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt tegen het 
ontwerp-aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep 
kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de 
eerste werkdag na verschijning van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken 
een voorlopige voorziening (tot schorsing van het 
besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
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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

   Bereik ruim  17.000 
huishoudens met een 

Kerst-/Nieuwjaarsgroet 
op een kaartje als dit. 

1/16 pagina 
met circa 25 woorden.

 Kerstbal
met

naams-
vermelding

Een Kerstwens in PC55!
Traditiegetrouw plaatst PC55 voor verenigingen, stichtingen, bedrijven 
etc. in de Kersteditie van week 50 voor € 9,- een Kerstbal en voor 
€ 25,- een mooie Kerstkaart in de krant. 

Stuur een e-mail naar info@pc55.nl en geef je naam (voor de Kerstbal)
of Kerstwens (voor het kaartje) door. 

De sluitingsdatum is zondag 12 december. Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

ZWARTAKKERS 30  BLADEL   T.06-46244776

DIVERSE 
KLEUREN 
EN MATEN 

IN POT EN LOS

KERSTBOMEN 
TE KOOPTE KOOP 27 NOVV.A.

ZAT.

INFORMATIEF

HAPERT - Premier Tech gaat haar activi-
teiten in Nederland uitbreiden. Hiervoor 
is een kavel van 16.000 m² gekocht op 
het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert 
voor de bouw van een nieuwe kantoor- 
en productielocatie. 

Premier Tech heeft vestigingen in Hoofd-
dorp, Eersel en Hapert. De bouw van het 
nieuwe pand zal over een aantal maanden 
starten. Eind 2023 wordt het nieuwe ge-
bouw in gebruik genomen. Als één van de 
grootste verpakkingsmachinebedrijven in 
de wereld ontwerpt en produceert Premier 
Tech verpakkingssystemen en -machines 
voor industriële productiebedrijven. Pre-
mier Tech levert haar diensten en producten 
voor vele toepassingen, zoals vulmachines, 
weeg- en doseermachines en machines 
waarmee pallets worden verpakt. 

In de zoektocht naar een nieuwe locatie is 
Premier Tech begeleid door de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De 
keuze voor hervestiging in de Kempen was 
voor Premier Tech uiteindelijk een logische 
keuze, vanwege de aanwezigheid en het 
behoud van geschoolde medewerkers. De 
kwaliteiten die het KBP biedt, sluiten goed 
aan bij de wensen van het bedrijf. 

Het Kempisch Bedrijvenpark is een regio-
naal bedrijventerrein van 69 ha groot dat is 
aangelegd door de vier Kempengemeen-
ten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- 
De Mierden. Inmiddels is 90% van het  
bedrijvenpark verkocht. 

Meer informatie: 

www.kempischbedrijvenpark.com

Nieuwe locatie Premier Tech EU op 
Kempisch Bedrijvenpark

E

Online lezing: SOS kinderen en emoties
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EXCLUSIEVE NAONED DAGEN
Oogwereld Van den Borne organiseert donderdag
2 t/m zaterdag 4 december de exclusieve Naoned 
dagen. De gehele collectie van het brillenmerk 
Naoned is in de winkel aanwezig. De monturen zijn 
op en top Frans en 100% gemaakt met traditionele 
savoir-faire. Oftewel: op de handgemaakte manier 
zoals Franse vakmannen dat vroeger deden. De 
brillen zijn kleurrijk, speels, stijlvol en handgemaakt.

Tijdens de exclusieve Naoned  dagen 
is er een wijnproeverij en bij aankoop 
van een complete bril ontvangt u 
een fl esje wijn cadeau!*

Een montuurstyliste is aanwezig voor het geven 
van advies op kleur en stijl. Maak een afspraak 
en laat u eens door haar adviseren welke bril het 
beste bij uw gezicht, uiterlijk en persoonlijkheid 
past. Zo kunt het einde van het jaar met een 
perfecte look tegemoet treden.

*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en 
voorwaarden.

Markt 62, Hapert · 0497 360833 · www.oogwereld.nl

ADVERTORIAL

Bespaar familieleed én belasting met een goed testament

HEP Lezingen geeft op woensdag 8 december een lezing over 
de noodzaak van een testament en het nut van een levenstes-
tament.

‘Dat komt later wel’ of ‘Dat is in Nederland toch prima bij wet ge-
regeld?’ Enkele veelgehoorde argumenten van Nederlanders om 
geen testament op te laten stellen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 
40 procent van de Nederlanders boven de 60 jaar niets op papier 
heeft staan en dat is zonde. Een testament kan namelijk veel fami-
lieleed besparen.

Duizenden euro’s betalen
Stelt u zich eens voor: u woont samen met uw partner in een fijn 
huis, beiden bent u de zestig gepasseerd, gezond en u heeft twee 
succesvolle kinderen opgevoed. Op een dag krijgt u een telefoon-
tje met de mededeling dat uw man een hartaanval heeft gehad 
achter het stuur en is overleden. 

De schrik is groot en u wordt overmand door verdriet. Helaas stro-
men de daaropvolgende weken de rekeningen binnen. Ook van de 
belastingdienst. Omdat er niks over de nalatenschap van uw part-
ner op papier staat, moet u als langstlevende partner duizenden 
euro’s voorschieten om de eerste periode door te komen. 

Daarnaast komt u terecht in een web van erfbelasting, hypotheken 
en wet- en regelgeving. Tot overmaat van ramp krijgen uw kinde-
ren onderling ruzie omdat ze het niet eens zijn met de wettelijke 
verdeling van de erfenis.

Financieel drama
Een uitzonderlijk triest verhaal? Helaas niet. HEP Lezingen legt uit dat 
verhalen als hierboven beschreven meer regel dan uitzondering zijn. 
‘Veel Nederlanders denken dat ze alle tijd hebben om over later na te 
denken of ze vinden de drempel naar de notaris te hoog. 

Hierdoor lopen veel mensen het risico dat ze hun nabestaanden ach-
terlaten in een financieel drama’, aldus HEP. ‘In het voorbeeld hierbo-
ven heeft de nog levende partner weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen 
van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het 
overlijden valt de blauwe envelop op de deurmat.’

Bewustwording
Om mensen bewust te maken van de noodzaak van een testament en 
om de drempel naar de notaris te verlagen, geeft HEP Lezingen gratis 
voorlichting in begrijpelijke taal. Tijdens de lezing op 8 december in het 
Cultureel Centrum de Kei wordt op een laagdrempelige manier alle ins 
& outs over erfrechtplanning uitgelicht. Op deze manier kan veel fami-
lieleed worden voorkomen én geld worden bespaard.

Checklist testament
Heeft u al een testament en wilt u weten of deze nog voldoet aan alle 
voorwaarden? Neem dan onderstaande checklist door:

• Is uw testament nog herzien na 2003?

• Staat er een verklaring van wilsbekwaamheid in uw testament?

• Zijn alle clausules nog up-to-date?

• Heeft u uw woning en vermogen veiliggesteld voor de zorg?

• Heeft u uw kleinkinderen en hun fiscale vrijstelling in uw testament 
opgenomen?

Uitgebreide check
Wilt u een uitgebreidere check? Bel ons op 085 - 8000 120.

Kosteloze Lezing
Op woensdag 8 december om 19.30 uur geeft HEP een lezing 
over de mogelijkheden met testamenten en levenstestamen-
ten. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrij-
ven op www.HEPlezingen.nl en kiezen voor lezing over Erfrecht 
of te bellen naar 085 – 8000 120.  

Omdat niet iedereen goed overweg kan met een computer en 
toch graag fysiek naar een lezing komt kunt u naar een lezing 
op locatie komen. 

Aanmelden is noodzakelijk. We houden uiteraard strikt reke-
ning met de RIVM richtlijnen. 

U dient een Coronabewijs te kunnen overleggen bij binnen-
komst. Samen met een legitimatiebewijs. Het Coronabewijs kan 
een vaccinatie- of herstelbewijs zijn. Of een negatieve PCR- of 
antigeensneltest. Zonder dit Coronabewijs mogen we u geen 
toegang verlenen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezing. Deze 
worden regelmatig gehouden op verschillende tijdstippen. U 
bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone. U kunt zich opgeven via www.heplezin-
gen.nl of bellen naar 085 - 8000 120.

Locatie:       Cultureel Centrum de Kei  
  Kerkplein 69    
  5541 KB  Reusel

Datum:   woensdag 8 december 2021
Aanvang:  19.30 uur

Inschrijven via:  www.HEPlezingen.nl
  085 - 8000 120

www.HEPlezingen.nl
085 - 8000 120

Kom naar de lezing en laat u goed informeren
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 7

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

6 5 4
5 9 8 7 4 3 1

9 3 6 1 5
5 4 5 1 2

2 7 9
3 8 7 6 4 5

4 2 8 2 6
4 5

7 4 9 6 5 3
2 8

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

3 5 9 6 9
9 7 6 1 4

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

8 6 7 2 2 8 4

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 47

W
hen a custom

er buys a low
-grade article, he feels pleased w

hen he pays for
it and displeased every tim

e he uses it. But w
hen he buys a w

ell-m
ade article,

he feels extravagant w
hen he pays for it and w

ell pleased every tim
e he uses

it.
-- H

erbert N
. C

asson

7 5 2
9 2 6

6 5
9 6
6 8 4 9

2 7
5 8

7 2 4
4 1 7

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AKKER
AMPEX
APPEL
BACON

BAHREIN
BATIK

BEMOEIENIS
BOERS
BOLUS

DUURZAAM
EIGEEL
FLAIR
FREAK

FRIVOOL

GLASOVEN
GYMPEN
HELPEN
HIPHOP

HOFAMBT
HOUTNERF

INLEG
INZET

KARAMEL
KLOOF
LIBERO
MEDIA
MERRIE

NATUURFILM

NOBEL
OPAAL

OVERLANGS
PEERVORMIG
POOLWIND

ROUWSTOET
SCHENKMOND
TENTENDORP

TWAALF
UITSPOELEN

VONNIS
VOORTMAKEN

WADDEN
ZILVER

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Ingrid Das uit Hulsel

met de oplossing: 
‘missionarishouding’

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

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

Cryptofi lippine – Thema: Erotiek • Oplossing: Missionarishouding • Antwoorden: A: Dorpsgemeenschap
B: De Gooise matras –  C: Telefoonseks – D: Kruisbestuiving –  E: Stripclub – F: Tweepersoonskamer – G: Paaldansen 
H: Vrijkaartje – I: Klaarwakker – J: Naaikamer – K: Doggy style – L: Kushandjes – M: Standje hopeloos – N: Hoofdkussen
O: Vrijdagen – P: Kruissleutel – Q: Happy end – R: Hoogstandje

In deIn de
dierentuindierentuin

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 47

An Englishm
an never enjoys him

self, except for a noble purpose.
-- A. P. H

erbert

7 9 5 6
3 5 2 8

6 4 7
8 9 6 5

5 9 7 3
2 6 3 4

7 4 8
3 9 2 4

4 8 3 9

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

L
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Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

Burg. van Houdtplein 22 z • Bladel
www.fi erohaarwerken.nl

✔ Voor haarwerken, maatwerk en 
 haarstukken.
✔ Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
✔ Privacy gewaarborgd.
✔ Gespecialiseerd in nazorg.
✔ Fiero kan meteen declareren bij uw
  zorgverzekering als we in bezit zijn 
 van een doktersverklaring.
✔   Salon in het gezondheidscentrum.
✔   Altijd een eerlijk, vrijblijvend en 
 gratis adviesgesprek.

30 min. massage

3x introductie yogales

 voor €40,-

(naar keuze)

Winteractie

Helmashairbody.nl
info@helmashairbody.nl

&
GELDIG VAN 12 NOVEMBER

*m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

T/M 12 DECEMBER

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het einde 
van het jaar bete-
kent bij de onder-
nemers van Bladel 
Centrum een mooie 
winactie. Bij elke 
aankoop een lot 
voor de loterij. Dit 

jaar komt er een actie bij, om de klan-
ten te bedanken voor hun trouw aan de 
winkeliers. Het lijkt vanzelfsprekend dat 
ook hieraan mooie prijzen verbonden 
zijn. Heel makkelijk te winnen door het 
scannen van een QR-code aan de kassa. 
Krijgt zo’n QR voor iedereen toch nog 
een positief imago.

Eindejaarsactie
De bonnetjes liggen al klaar om uitgege-
ven te worden. Vanaf 28 november krijgt 
iedere klant bij aankoop een lotnummer. 
Centrummanager René Veldhuizen: “Dit is 
al jaren een heel succesvolle actie en toch 
vonden we het nodig om klanten nog meer 
te geven. Het is geen geheim dat de onder-
nemers het de afgelopen tijd zwaar hebben 
gehad; door corona werden steeds meer 
aankopen online gedaan en dat is voor 
de lokale ondernemers niet altijd fi jn. We 
moeten er met z’n allen voor zorgen dat het 
mogelijk blijft om lekker te winkelen in het 
centrum. Zo zijn we tot de ontwikkeling van 
een loyaliteitsprogramma gekomen dat we 
vaker in kunnen zetten. We willen namelijk 
op regelmatige basis winacties organiseren 
voor onze klanten.”

QR-code scannen
Wat houdt de nieuwe actie in? Rolf van 
Herk legt het graag even uit. “De klant 
hoeft niets anders te doen dan na elke 
aankoop de QR-code te scannen bij de 
kassa. De website achter de QR-code doet 
de rest. Je hoeft niets bijzonders te instal-
leren, gebruik simpelweg de camera app 
op jouw telefoon om de QR code te scan-
nen. Mocht jouw telefoon dit nog niet on-
dersteunen kun je een ‘QR code scanner’ 
downloaden. Het programma houdt bij hoe 
vaak je bij een winkel incheckt. Daarmee 
verdien je punten en hoe meer punten, hoe 
meer kans op één van de hoofdprijzen: een 
ballonvaart, een verwendag of een avondje 
stappen voor vier personen. Door vaker bij 

dezelfde soort winkels aankopen te doen, 
kun je badges verdienen en maak je méér 
kans op prijzen. Toch mooi als je op social 
media kunt delen dat je de grootste ge-
nieter van de horeca van Bladel bent of de 
nummer één fashionista van het dorp!”

Voor de leuk
De actie is alleen maar ‘voor de leuk’, be-
nadrukken de ondernemers. “Wij hebben 
erover nagedacht en we wilden heel na-
drukkelijke een positieve draai geven aan 
het scannen van een QR-code. Er is al ge-
noeg negativiteit op dit moment, wij willen 
juist wat leuks doen. De actie loopt tot en 
met 24 december maar deze actie komt 
zeker terug. We zien mogelijkheden op het 
gebied van toerisme; een speurtocht of 
wandeling koppelen aan de QR-code maar 
ook voor de vaste klanten van de winkeliers 
of de horeca: sparen voor gratis producten 
en het winnen van mooie prijzen. Wat ons 
betreft zijn er nog veel mogelijkheden.”

Plezier 
Ook aan de privacy is gedacht. “Dat moet 
van de wet. Je moet eenmalig een e-mail-
adres registreren, dat hebben we nodig om 
de prijs uit te kunnen keren. Verder mogen 

we niets doen met de informatie en dat 
doen we ook niet. We gaan echt niet door-
vertellen dat je alwéér nieuwe schoenen 
hebt gekocht”, lacht René. Het is een actie 
waar je alleen maar plezier van kunt heb-
ben. Het zal je maar gebeuren dat je ineens 
in een luchtballon boven Bladel zweeft, 
met je vriendin een verwendag krijgt of met 
je matties een avondje kunt doorzakken bij 
de horeca in Bladel.

www.bladelcentrum.nl

Een ballonvaart, verwendag 
of stapavond winnen?
Kans op mooie prijzen door scannen QR-code
in Bladel Centrum

ZON. ZON. ZON. 28 NOV.28 NOV.28 NOV.

WINKELSWINKELSWINKELS

OPENOPENOPEN
DE SINT & PIETENDE SINT & PIETENDE SINT & PIETEN

ZIJN ER OOK!ZIJN ER OOK!ZIJN ER OOK!

SCAN DE QR-CODE OP
DE BALIE & MAAK KANS OP

GEWELDIGE PRIJZEN!

DEZE KOOPZONDAG
START ONZE TRADITIONELE

EINDEJAARSACTIE!
MET 200 WEEKPRIJZEN EN

4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO

Omdat wij het top vinden dat jij shopt
in Bladel Centrum zijn we onze

loyaliteitsactie gestart!

organiseert deze loyaliteitsactie in
samenwerking met Bladel Centrum

Wat is de loyaliteitsactie?
Een leuke nieuwe manier om de verschillende ondernemers in
Bladel Centrum te ontdekken en daarvoor extra beloond te 
worden! 

Hoe werkt deze loyaliteitsactie
Bij elke aankoop scan je als klant de QR stand op de balie (met 
je mobiel) en ontvangt daarvoor een digitaal lot. Door vaker bij 
de winkels in Bladel Centrum je aankopen te doen, kun je loten 
en badges verdienen en maak je méér kans op prijzen.

Looptijd
Vanaf 28 november, sparen kan t/m 24 december.

Vragen en/of verbeteringen?
Graag! Kan via de app        Ga naar ‘settings’.

Meer informatie vind je op 
www.bladelcentrum/loyaliteitsactie

Meer informatie vind je op 
www.bladelcentrum/eindejaarsactie

De prijzen:

Ballonvaart
Voor 2 pers. over Gemeente Bladel en omgeving

Hap & Stap
Voor 4  pers. bij de horeca in Bladel Centrum

Verwendag
Voor 2 pers. bij div. ondernemers in Bladel Centrum

1

2

3

De prijzen:

Vragen en/of verbeteringen?
Graag! Kan via de app        Ga naar ‘settings’.Graag! Kan via de app        Ga naar ‘settings’.

4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO

Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op 
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Worstenbroodjesactie 
Jong Nederland 

Reusel

REUSEL - Voor je het weet is het jaar 
alweer bijna om. Niets is lekkerder 
dan om tijdens deze laatste dagen 
van het jaar te genieten van over-
heerlijke, ambachtelijke broodjes. 

Deze worden handgemaakt door Wor-
stenbrood Hulsel met vlees van Slagerij 
Poelier ’t Landleven Baselmans. Naast 
de bekende worstenbroodjes, kunnen 
er ook heerlijke saucijzenbroodjes en 
kaasbroodjes besteld worden.

Prijzen
- Worstenbroodjes, per 5: € 5,50
- Saucijzenbroodjes, per 5: € 5,50
- Kaasbroodjes, per 5: € 5,50

Je kunt de broodjes bestellen door je 
naam, adres, telefoonnummer en het 
aantal gewenste pakketjes (per soort 
aangegeven) door te sturen naar on-
derstaand e-mailadres. Geef dus dui-
delijk aan hoeveel pakketjes je van 
welk soort broodje wilt bestellen. Doe 
dit voor 3 december.

De bestelde broodjes kunnen worden 
afgehaald op maandag 20 december 
en dinsdag 21 december tussen 19.00 
en 20.15 uur bij onze blokhut aan de 
Hulselsedijk 32 in Reusel. Wij willen je 
vragen om de pakketjes niet met meer 
dan 1 persoon op te komen halen. 
Graag gepast betalen bij afhalen, want 
er is geen pinapparaat aanwezig!

worstenbroodjes@jongnederlandreusel.nl
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Een duim omhoog voor de Jumbo-medewerker uit 
Hapert die gratis tassen heeft geschonken waarmee 
we de bestellingen van onze Sinterklaasactie konden 
inpakken. Bedankt!

Namens zangvereniging Music to move, Hulsel

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

Een dikke duim omhoog voor alle mensen, die op 
welke manier dan ook, het Sinterklaascomité van Hapert hebben ondersteund om de 
intocht van de Sint op 14 november mogelijk te maken. De collectanten, sponsoren, MKB 
en winkeliers, chauff eurs, het naaiclubje, de fotograaf en alle andere vrijwilligers die ons 
hebben geholpen. En natuurlijk de Sint en zijn Pieten die er een fi jne dag van hebben 
gemaakt voor de kinderen in Hapert. Super!

Namens Sinterklaascomité Hapert

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
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ui
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  WIST
     JE 
DAT...?

... men tot ongeveer 
1700 links reed? 

Dat was gemakkelijk omdat 
de meeste mensen rechts 
zijn en op deze manier 
hun zwaard beter konden 
hanteren. Maar toen de 

grote karren met meerdere 
paarden ervoor steeds 
meer werden gebruikt, 
ging men steeds vaker 

rechts rijden. De voerman 
zat namelijk achter 

het linkse paard en kon 
daardoor met de zweep 
in zijn rechterhand ook 
bij het meest rechtse 

paard komen.

Geen kienen in
Hooge Mierde

Gezien de nieuwe corona-maat-
regelen hebben we besloten om 
het kienen in Hooge Mierde op 
7 december niet door te laten 
gaan.         

Wij hopen op 4  januari weer te 
kunnen starten met het kienen.       
Voor meer informatie, bel naar 
06-54296802

KBO Hooge Mierde

VESSEM - In onder-
ling overleg met Die 
Jelloobend hebben 
we, Zanggroep Con 
Brio, besloten het 
voor 18 december 
geplande Kerstcon-

cert te annuleren i.v.m. de oplopende 
Covid-besmettingen.

Annulering Kerstconcert 
Zanggroep Con Brio

HAPERT - Vind je het leuk om wat te be-
wegen of er even uit te zijn? Natuurlijk 
op je eigen niveau voor zowel mannen 
als vrouwen zonder bijkomende kos-
ten? 

Wij zijn een club die aan jeu de boules doet 
en altijd op zoek is naar nieuwe leden. Wij 
vinden ook gezelligheid belangrijk. Natuur-
lijk is er een koffi  e/theepauze na een uur 
jeu de boules. De speeltijden zijn dinsdag 
en donderdag vanaf ’s middags 13.30 uur.             

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar 
ruimte om alsnog binnen te kunnen spelen. 
Wie kan ons helpen?

Jeu de 
Boulesclub 
De Klooster’s 
zoekt 
nieuwe leden

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

K

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

Wij creëren een veilige plek om je verhaal 
te delen met ervaringsdeskundigen in 
een omgeving waar niet geoordeeld of 
veroordeeld wordt. Een plek waar je tips 
en handvatten krijgt en niet te vergeten 
wat je rol is of kan zijn in deze rollercoaster 
van verdriet, onmacht, boosheid, onbegrip, 
etc.

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

Bijeenkomst 
Moedige Moeders
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Voorleeshelden
Bibliotheek De Kempen is in gemeenten 
Bladel en Reusel op zoek naar vrijwilli-
gers die graag hun liefde voor verhalen en  
lezen overdragen aan kinderen in de basis-
school-leeftijd. 

Op een mooie bakfiets met boeken ga je 
naar een leuke locatie, waar je de kinderen  
ontmoet, die met jou in een fantastisch  
verhaal willen duiken. De locatie kan b.v. 
een park, een kiosk, het bos, een basis-
school of kinderdagverblijf zijn. 

Heb je zin en leuke ideeën om met ons 
aan dit project Voorleeshelden te werken? 
Neem dan contact op met Monique van 
Kruijsdijk, telefoon 085-7733270 of mail 
m.vankruijsdijk@bibliotheekdekempen.nl

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

Begeleider Schildersgroep 
Bij Het Kompas zijn op donderdagmorgen 
ca. 10 personen lekker creatief bezig met 
penseel en papier.

Ieder werkt op zijn of haar eigen manier en 
heeft eigen talenten. De deelnemers wer-
ken hun ideeën uit. Als begeleider help je 
hen daarbij om er iets moois van te maken. 

Daarnaast is sociaal contact heel erg  
belangrijk en natuurlijk drinken we samen 
koffie in de pauze.

Kun jij deze groep op een gezellige en  
geduldige manier begeleiden? Neem dan 
contact op met: Maria Rosenbrand, 0497-
385069 of info@kompasbladel.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

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

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

HANDIG!
Maak een afspraak via 

onze website en 
facebookpagina!

We maken 
er iets moois van...

Boek nu je afspraak 
voor Kerst en 

look good! 

♥ ♥ ♥

Kienen 
KBO Reusel 

Op dinsdag 30 november gaan 
we weer kienen in D’n Aach-
terûm vanaf 13.30 uur, zoals 
altijd met leuke prijzen. 

Met de opstelling van de tafels  
houden we rekening en voldoen 
aan de coronamaatregelen. 

U bent allen van harte welkom, 
ook als u geen lid bent van de 
KBO. Zorg er voor dat u uw 
QR-code bij heeft.

Bestuur KBO Reusel

BLADEL - Seniorenvereniging Bladel 
organiseert op donderdag 2 december 
een kienmiddag. Deze wordt gehouden 
van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur in de 
Schouw, Emmaplein 2 in Bladel. 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het 
RIVM. Een geldige QR-code is verplicht. 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 
Contactpersoon: Marij Jansen, tel. 06-
29183248.

Kienen in de 
Schouw te Bladel
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SNIEDERSLAAN 12A BLADEL  
NIEUWSTRAAT 24 EERSEL
SHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COM

* V R A A G  N A A R  D E  V O O R WA A R D E N

O P  D E  H E L E *  C O L L E C T I E

2 5  T / M  2 9  N O V E M B E R  M I N I M A A L
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ZON. ZON. ZON. 28 NOV.28 NOV.28 NOV.

WINKELSWINKELSWINKELS

OPENOPENOPEN
DE SINT & PIETENDE SINT & PIETENDE SINT & PIETEN

ZIJN ER OOK!ZIJN ER OOK!ZIJN ER OOK!

SCAN DE QR-CODE OP
DE BALIE & MAAK KANS OP

GEWELDIGE PRIJZEN!

DEZE KOOPZONDAG
START ONZE TRADITIONELE

EINDEJAARSACTIE!
MET 200 WEEKPRIJZEN EN

4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO

Omdat wij het top vinden dat jij shopt
in Bladel Centrum zijn we onze

loyaliteitsactie gestart!

organiseert deze loyaliteitsactie in
samenwerking met Bladel Centrum

Wat is de loyaliteitsactie?
Een leuke nieuwe manier om de verschillende ondernemers in
Bladel Centrum te ontdekken en daarvoor extra beloond te 
worden! 

Hoe werkt deze loyaliteitsactie
Bij elke aankoop scan je als klant de QR stand op de balie (met 
je mobiel) en ontvangt daarvoor een digitaal lot. Door vaker bij 
de winkels in Bladel Centrum je aankopen te doen, kun je loten 
en badges verdienen en maak je méér kans op prijzen.

Looptijd
Vanaf 28 november, sparen kan t/m 24 december.

Vragen en/of verbeteringen?
Graag! Kan via de app        Ga naar ‘settings’.

Meer informatie vind je op 
www.bladelcentrum/loyaliteitsactie

Meer informatie vind je op 
www.bladelcentrum/eindejaarsactie

De prijzen:

Ballonvaart
Voor 2 pers. over Gemeente Bladel en omgeving

Hap & Stap
Voor 4  pers. bij de horeca in Bladel Centrum

Verwendag
Voor 2 pers. bij div. ondernemers in Bladel Centrum

1

2

3

De prijzen:

Vragen en/of verbeteringen?
Graag! Kan via de app        Ga naar ‘settings’.Graag! Kan via de app        Ga naar ‘settings’.

4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO4 HOOFDPRIJZEN VAN 250,- EURO

Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op Meer informatie vind je op 
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voor onderling 
partijtje

4040++

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

Markt 4, Hapert

VERMAKELIJK

HAPERT - Na een 
jaar dat volledig 
werd overheerst 
en overschaduwd 
door de corona- 
pandemie en in 
de positieve over-
tuiging dat carna-
val 2022 door zal  
kunnen gaan,  
p r e s e n t e e r d e 
de Pintewippers  

afgelopen zaterdag 20 november hun 
nieuwe Prins. 

Niet zoals gebruikelijk op de zaterdag-
avond, maar ’s middags. Niet in de vorm 
van een uitbundige carnavaleske feest-
avond, maar met een beperkt aantal zit-
plaatsen, enkel bestemd voor de leden 
van de Pintewippers. Eindelijk kreeg Prins 
Fundamento (Hans Vosters), na een jaar 
extra wachten, dan toch zijn opvolger. De 
commissie Prins had de voorbije weken, 
zoals gebruikelijk via de media, weer voor 
de nodige verwarring gezorgd. Een act van 
de Mannen van het Benkske, bekend van 
de Hapertse zittingsavonden, resulteerde 
uiteindelijk in de onthulling van een van 
de deelnemers aan de act, Hendrik Mollen 
als de nieuwe Prins van de Pintewippers, 
de 60e Prins van Hapert! Hij kwam op het 
podium tevoorschijn uit een kantelende 
aanhanger van zijn werkgever Hapert Aan-
hangwagens. In zijn kielzog verscheen zijn 
vriend Tom de Beijer als zijn Adjudant.  

Hendrik is met zijn bijna 26 jaar een van de 
jongste van zijn 59 voorgangers als Pinte-
wippersprins. Hij is een geboren en geto-
gen Hapertenaar en zeker geen onbeken-
de in carnaval vierend Hapert. Hij maakt 
al vanaf 2015 deel uit van de Raad van Elf 
van de Pintewippers. Als zodanig is hij ook 
een vaste deelnemer aan de zittingsavon-
den waarin hij ook jaarlijks een markante 
rol vervult in de wervelende acts van Jong 
Nederland. 

Daarnaast is Hendrik, evenals zijn vriend 
Tom, al vanaf het ontstaan een van de drij-
vende krachten van de wagenbouwers van 
Ge Wit Mer Nooit. Hendrik is werkzaam als 
verkoper/teamleider van de Parts-afdeling 
bij Hapert Aanhangwagens. In zijn reste-
rende vrije tijd is hij muziekliefhebber en 
gaat hij graag wandelen. Zijn Adjudant Tom 
is net 26 jaar en als uitvoerder werkzaam 
bij zijn onlangs opgerichte eigen bedrijf De 
Beijer Infra. Hij is sportief aangelegd want 
zijn hobby’s zijn wielrennen, mountain-
biken en vissen. Zowel Hendrik als Tom zijn 
(weer) vrijgezel(lig).

Als zijn Prinsennaam koos Hendrik voor 
Prins Remorques, de Franse vertaling voor 
aanhangers. Tom zal tijdens carnaval zijn 
vriend en nieuwe Prins begeleiden onder 
de naam van Adjudant Bennie Haaks. Het 
nieuwe duo is enthousiast en staat te pope-
len om carnaval 2020 eindelijk een succes-
vol vervolg te geven. “We hebben er tenslot-
te lang genoeg gewacht” is hun motto!

Hendrik Mollen nieuwe Prins 
van cv de Pintewippers
Tom de Beijer als zijn Adjudant

REUSEL - Op zaterdag 4 december, om 
20.30 uur, komen Maartje & Kine met 
hun voorstelling ‘Speelbeesten II’ naar 
De Kei, Kerkplein 69 in Reusel.

Met ‘Speelbeesten II’ maken Maartje & 
Kine van de coronanood een deugd. Af-
gelopen winter stapten ze in hun busje en 
reden ze naar Kines thuisland Noorwegen. 
Geïnspireerd door een sneeuwwitte wereld 
waar corona niet leek te bestaan, schreven 
ze over onderwerpen die ze tot dan toe niet 
aandurfden, die ontbrekende kinderwens, 
ontspoorde liefdes en de eerste tekenen 
van dementie bij één van de ouders.

In ‘Speelbeesten II’ brengen Maartje & Kine 
hun Noorse ervaringen naar de Nederland-
se theaters. Want als niemand op vakantie 
naar Noorwegen kan, dan halen zij Noor-
wegen wel naar Nederland. 

Met hun rijke verzameling nieuwe num-
mers klimmen ze de bühne op. Het publiek 
is onderdeel van een gewaagd experiment: 
iedere avond zien nieuwe nummers het 
levenslicht, andere vallen af. Het resultaat 
toont een volstrekt nieuwe kant van Maartje  
& Kine: persoonlijker, gedurfder en veelzij-
diger. Maar zoals altijd onweerstaanbaar 
muzikaal, humoristisch en verfrissend. Als 
ontketende ‘speelbeesten’ zullen ze het 
theaterdoek aan flarden zingen.

In de voorverkoop bedraagt de toegangs-
prijs € 16,-. Let op, in verband met de maat-
regelen rondom het coronavirus hebben 
wij géén kassaverkoop op de dag van de 
voorstelling. Voor meer informatie over de 
genomen maatregelen tegen het corona- 
virus verwijzen wij u naar onze website.

Toegangskaarten voor deze voorstelling 
zijn te reserveren via de website. Indien 
u niet over internet beschikt kunt u uw 
kaarten ook telefonisch reserveren bij ’t 
Schouw (0497-712090).

www.tschouw.nl

Voorstelling ‘Speelbeesten II’ 
van Maartje & Kine 
te zien in De Kei te Reusel



29 26 november 2021VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

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

Wij bieden je;
Een fulltime baan (met uitzicht op een vaste aanstelling) als lasser / samensteller in een solide Brabants familiebedrijf in Valkenswaard. Waar met 
een hecht team specialistisch maatwerk gemaakt wordt en kleine series. Wij volgen qua salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden de cao Metaal en 
Techniek, metaalbewerkingsbedrijf. Wil je meer weten over Jangro? Neem dan een kijkje op www.jangro.nl.

Interesse?
Ben je enthousiast en wil je graag met ons kennismaken?  Dan nodigen we je uit je CV te sturen naar Mathijs van Heijst via mathijs@jangro.nl. 
Indien er nog vragen zijn kan je hem ook bellen op telefoonnummer; 040-2014133. 

Ben jij;
•Een echte vakman met een passie voor metaal, 
•Iemand die zelfstandig, nauwkeurig en doelgericht kan werken vanaf tekening of vanuit een mal.
•Meedenkt en met ideeën komt, maar ook openstaat voor de ideeën van collega’s.
•In drukke en minder drukke tijden klaarstaat voor collega’s
•Beschikbaar is voor langere tijd

Ter uitbereiding van het team zoeken wij een ervaren: 

Aluminium lasser 

Ben jij stratenmaker en opzoek naar een nieuwe 
uitdaging? Ben je leerling of juist zoekende?

Neem dan contact op met J Corsten Bestratingen B.V. 
en kom in ons jong en gezellig team werken!

Zowel loondienst als ZZP is mogelijk.

Wij specialiseren ons op het gebied van:
• wegenbouw
• machinaal straten
• erven en pleinen
• particuliere sector
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WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

Kuypers  
Kunststoftechniek BV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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 
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Interieurverzorg(st)ers m/v

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

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

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

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

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

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

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl
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DE BESTE PERFORMANCE 
IN DE AUTOMOTIVE INDUSTRIE

VDL VDS Technische Industrie is een modern plaatwerkbedrijf waarbij 

de combinatie van een hoog geautomatiseerd machinepark en een team 

gemotiveerde collega’s zorgt voor kwalitatief hoogwaardige producten 

met een top leverperformance.

VDL Gereedschapmakerij ontwikkelt en produceert productiegereedschappen 

veelal voorzien van geïntegreerde bewerkingen als draadvormen of met 

toegevoegde delen zoals bouten, moeren en/of bussen.

Samen werken we elke dag hard aan de beste performance voor aansprekende 

klanten, veelal in de automotive industrie, in binnen- en buitenland.

Als jij graag werkt in teams en verder wil groeien, zowel op persoonlijk 

als op professioneel vlak, ben je bij ons aan het juiste adres!

GA AAN DE SLAG ALS
• QA engineer (dagdienst)

• Assistent bedrijfsleider (dagdienst)

• Teamleider productie (2 ploegen)

• Reachtruckchauffeur (2 ploegen)

• Productiemedewerker (2 ploegen)

• Kantbankmedewerker (2 ploegen)

• Gereedschapmaker (2 ploegen)

• Constructeur (dagdienst)

Check out werkenbijvdl.nl/vdl-vds-technische-industrie
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LEVER JIJ GRAAG 
EEN BIJDRAGE 
AAN DE AUTOMOTIVE 
INDUSTRIE?

Bij VDL TIM Hapert bewerken en assembleren

we giet- en smeedwerk en lassamenstellingen.

Zo produceren wij diverse truckonderdelen en

onderdelen voor hulpmiddelen voor intern 

transport, zoals heftrucks. 

Bij ons krijg je veel ruimte voor persoonlijke en

professionele ontwikkeling. Ben je gemotiveerd, 

denk jij in verbeteringen en is alleen de hoogste 

kwaliteit goed genoeg? Ga dan met ons de uitdaging aan!   

GA AAN DE SLAG ALS

• Assemblagemonteur (dagdienst)

• Lasser (dagdienst)

• Kwaliteitscontroleur (2 ploegen)

• Productiemedewerker (2 ploegen)

• Onderhoudsmonteur (dagdienst)

• BBL Verspaner niveau 2

• Inkoper-Besteller

Check out werkenbijvdl.nl/vdl-tim-hapert

KRACHT DOOR SAMENWERKING
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Wij zijn op zoek naar:

(Leerling) mechanische monteur

(Leerling) electro monteur

Service monteur buitendienst

Dücker Prefeeder is een 
internationaal bedrijf. In 

Hapert maken wij machines 
bedoeld voor de golfkarton-

industrie. 

Wil jij meer weten over 
één van deze uitdagende 

banen? Bel of mail ons dan!

 

 

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

Dücker prefeeder BV  |  Nijverheidsweg 8  |  Hapert

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

Frozen Brothers is op zoek naar een enthousiaste
 

Customer Service medewerker  
Spreekt het je aan?
Je zult gaan werken bij een bedrijf die verschillende ijsdranken zoals Slushy jack’s en Fanta 
Frozen en softijsmachines van het merk Carpigiani levert aan de Horeca in binnen- en  
buitenland. Je zult deel uitmaken van een professioneel team dat samenwerkt aan een  
gezamenlijk doel. Een uitdagende baan in een inspirerend bedrijf waar ruimte is voor  
ontwikkeling.

Dit ga je doen. Als Customer Service medewerker zal je een veelzijdige functie verrichten. Je 
bent het aanspreekpunt voor de klant en voor al hun vragen. Ook zul je veel bezig zijn met 
het administratieve verkoopproces. Tot slot zullen je taken bestaan uit onder andere:

• Het ondersteunen van de afdeling Customer Service.
• Het verwerken van binnenkomende orders in het systeem.
• Het beantwoorden van uiteenlopende vragen van zowel de klanten als de monteurs.
• Het ondersteunen van de projectmanager, accountmanager, customer Service manager

Dit ben jij
Als Customer Service medewerker beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

• Je beschikt minimaal over MBO+ werk- en denkniveau.
• Je hebt minimaal 2 -3 jaar ervaring binnen een customer serviceafdeling.
• Je bent klantgerichtheid, nauwkeurigheid en oog voor detail.
• Je bent sterk kwaliteitsbewust, oplossingsgericht ingesteld, flexibel en stressbestendig.
• Je beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
•  Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een 

must.

Dit bieden wij jou
Wij bieden jou een salaris tussen 30K-33K bruto per jaar op fulltime basis.

Meer weten over deze functie? Neem direct contact op via vacatures@frozenbrothers.com

Onder de naam Frozen Brothers BV verbreden wij het 
aanbod aan rendementvolle ijsconcepten.  
Wij bekijken samen met de klant welke machine of 
vitrine het beste past binnen diens concept. Als de 
machine is geplaatst zijn wij de partij die ook service 
en onderhoud op de machine verricht.

Sinds 1 Januari 2018 is Ice Concepts 
samengevoegd met Slush Puppie. 
Onder de naam Frozen Brothers BV 
verbreden wij het aanbod aan rendement-
volle ijsconcepten. Wij bekijken samen
met de klant welke machine of vitrine het
beste past binnen diens concept. Als de
machine is geplaatst zijn wij de partij die
ook service en onderhoud op de machine
verricht.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Wij zijn namelijk op zoek naar versterking van onze service-afdeling! Wij zoeken een

Service Monteur
fulltime - 40 uur per week

Dit ga je doen
De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden: plaatsen, onderhoud en repa-
ratie van machines door de hele Benelux! Voor Slush Puppie, Carpigiani en Orion. In 
deze functie heb je een grote mate van zelfstandigheid. Je werkt vaak onderweg in 
de Benelux bij klanten op locatie. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je keuzes 
maakt op basis van de opgedane kennis of een reparatie ter plaatse uitvoert of op 
de zaak.

Dit ben jij
- Geen 8 tot 5 mentaliteit.
- Technisch aangelegd
- Goede mensenkennis en makkelijk in de omgang met mensen.
- Een ‘YES WE CAN’ instelling.
- Opleiding / denk niveau: MBO
- Nederlands en Engelstalig;

Dit bieden wij jou
Voor deze functie bieden wij: - Zelfstandig en afwisselend werk - Onderdeel zijn van 
uitdagende groeiende business - Een goed salaris, afhankelijk van ervaring en leef-
tijd - Werken in een dynamisch team

Meer weten over deze functie?
Neem direct contact op via vacatures@frozenbrothers.com

Frozen Brothers BV • Eikenbos 6-8 • Bladel • Tel. 0497-384 758
www.frozenbrothers.nl

Frozen Brothers is op zoek naar een
 

Service medewerk(er)/ster - 
Cleaning

Als Service Medewerk(er)/ster Cleaning bezoekt u onze klanten op locatie door de hele 
benelux. De verschillende type machines die wij aanbieden dienen vakkundig gereinigd te 
worden en indien nodig preventief onderhoud te ontvangen. Ook zult u onze service  
afdeling ondersteunen indien nodig. Ons netwerk zit voornamelijk in de Entertainment, 
Horeca en Cinema.

Functie-eisen:
• MBO- werk - en denkniveau
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een Pre.
• Affiniteit met techniek
• Variabele start/eind werktijden.
• Je werkt graag hard en nauwkeurig;
• Je kunt goed zelfstandig werken;
• Je houdt je staande in de wereld van de Horeca;
• Je werkt grondig, vakkundig en professioneel;
• Je weet van aanpakken;

Wij bieden:
• Je komt terecht in een dynamische omgeving en kan rekenen op een marktconform salaris
• De functie biedt veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
• 40 uur
• Werken in een gemotiveerd en gezellig team;
• Werkzaamheden door de hele Benelux
• De mogelijkheid om vast in dienst te komen
• Persoonlijk en direct contact
•  Een hecht team van andere professionals, waarmee je kennis en bovendien ook  

gezelligheid deelt.

Meer weten over deze functie? Neem direct contact op via vacatures@frozenbrothers.com

Onder de naam Frozen Brothers BV verbreden wij het 
aanbod aan rendementvolle ijsconcepten.  
Wij bekijken samen met de klant welke machine of 
vitrine het beste past binnen diens concept. Als de 
machine is geplaatst zijn wij de partij die ook service 
en onderhoud op de machine verricht.

Sinds 1 Januari 2018 is Ice Concepts 
samengevoegd met Slush Puppie. 
Onder de naam Frozen Brothers BV 
verbreden wij het aanbod aan rendement-
volle ijsconcepten. Wij bekijken samen
met de klant welke machine of vitrine het
beste past binnen diens concept. Als de
machine is geplaatst zijn wij de partij die
ook service en onderhoud op de machine
verricht.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Wij zijn namelijk op zoek naar versterking van onze service-afdeling! Wij zoeken een

Service Monteur
fulltime - 40 uur per week

Dit ga je doen
De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden: plaatsen, onderhoud en repa-
ratie van machines door de hele Benelux! Voor Slush Puppie, Carpigiani en Orion. In 
deze functie heb je een grote mate van zelfstandigheid. Je werkt vaak onderweg in 
de Benelux bij klanten op locatie. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je keuzes 
maakt op basis van de opgedane kennis of een reparatie ter plaatse uitvoert of op 
de zaak.

Dit ben jij
- Geen 8 tot 5 mentaliteit.
- Technisch aangelegd
- Goede mensenkennis en makkelijk in de omgang met mensen.
- Een ‘YES WE CAN’ instelling.
- Opleiding / denk niveau: MBO
- Nederlands en Engelstalig;

Dit bieden wij jou
Voor deze functie bieden wij: - Zelfstandig en afwisselend werk - Onderdeel zijn van 
uitdagende groeiende business - Een goed salaris, afhankelijk van ervaring en leef-
tijd - Werken in een dynamisch team

Meer weten over deze functie?
Neem direct contact op via vacatures@frozenbrothers.com

Frozen Brothers BV • Eikenbos 6-8 • Bladel • Tel. 0497-384 758
www.frozenbrothers.nl
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JE BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Iedere dag maak je verse soep

Je maakt broodjes, soms een wrapje, warmt worstenbroodjes op

De vaat gaat in de afwas en het bedrijfsrestaurant hou je schoon

2 x Per week doe je bestellingen bij de groothandel

Voor klanten en bezoekers verzorg je een ‘gedekte tafel’

WE BIEDEN
Werken in het mooiste pand van De Kempen

Een gevarieerde baan die je zowel full time als part time
kan uitvoeren

Een mooi salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden

En natuurlijk gratis zelfgemaakte soep en lunchen
voor een prikkie

INTERESSE?
Stuur je reactie naar recruitment@schippers.eu
of bel 0497 - 339 773.

The Schippers Group in Hapert is op zoek naar

RESTAURANTMEDEWERKERS 
VOOR ONS HOOFDKANTOOR

Kuypers  
Kunststoftechniek BV

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

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

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

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

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

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

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

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

Interieur
adviseur

Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
vacature@dehoutwinkelbladel.nl
óf kijk op onze website 
www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature
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Bekijk nu online  Hét Grote Cadeauboek van TOM

Zoek je een mooi cadeau 
voor de feestdagen?
Hét grote Cadeauboek van TOM staat bomvol 
met cadeau-inspiratie voor jong en oud. 
Van (elektrische) fietsen tot woonaccessoires 
en van puzzels tot boeken: met 26 verschillende 
productcategorieën vind je zeker wat je zoekt. 
Scan dus de QR-code en bekijk ons verrassende 
assortiment. Bestel je iets in onze shops? Dan krijg je 
het fysieke cadeauboek met je bestelling thuisgestuurd!

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

contentspecialisten en teamleider van het 
content team.

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

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

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

resultaten van al onze betaalde kanalen.
•  Je bent dagelijks bezig met het genereren, 

optimaliseren en analyseren van Google 
en Bing campagnes.

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

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

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

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

•  Je hebt oog voor detail.

Compliance Offi  cer
Als compliance offi  cer ben je ervoor 
verantwoordelijk dat het assortiment van 
de TOM-Group voldoet aan alle vastgestelde 
wettelijke eisen en onze richtlijnen op het 
gebied van ethiek, kwaliteit en milieu. Heb jij 
ervaring als compliance offi  cer en zoek je een 
nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder! 
•  Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie 

en je werkt nauw samen met collega’s van 
andere afdelingen zoals Inkoop, Legal, Finance, 
Marketing.

•   het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat periodieke aangiftes correct en tijdig 
worden ingediend

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

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

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

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

Back-end Developer PHP/Laravel
Ben jij gek van programmeren en wil je 
werken bij één van de snelst groeiende 
e-commercebedrijven van Nederland? 
Dan zijn we op zoek naar jou!
•  Je werkt samen in een gedreven en gezellig team 

van back-end en front-end developers, aan het 
door ons zelfontwikkelde e-commerceplatform 
voor onze webshops.

•  Je bespreekt samen met de product owner 
nieuwe functionaliteiten en wensen van 
stakeholders, welke je weet door te vertalen 
naar concrete technische oplossingen.

•  Je hebt oog voor detail en krijgt energie van 
nieuwe dingen bouwen.

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

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

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

•  Je houdt de voorraadstanden van de artikelen 
nauwlettend in de gaten zodat we niet 
uitverkocht raken.

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

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

Parttime Schoonmaker
Omdat ons nieuwste en grootste warehouse 
bijna in gebruik kan worden genomen zoeken 
wij ter versterking van ons team nog een 
schoonmaker. Krijg jij er energie van om alles 
spic en span achter te laten? Lees snel verder!
•  Je verantwoordelijkheid ligt bij de schoonmaak 

van kantoren, kantines, parkeerplaats, entree en 
sanitaire voorzieningen.

•  Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het 
poetsen van de bureaus en het legen van 
de prullenbakken. Daarnaast stofzuig je de 
verschillende ruimtes, dweil je indien nodig en 
reinig je tenslotte de sanitaire voorzieningen.

•  Je bent tijdens kantooruren en op zaterdagen 
beschikbaar tussen de 16 en 26 uur. We denken 
graag fl exibel mee in de werktijden die jou het 
beste uitkomen!

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

Alle vacatures vind je op werkenbijtom.com

Fulltime, parttime of bijbaan, kom werken bij TOM!

Wie is
TOM?
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

CITROEN  C1  3 DRS  PS GRIJS 2010 POA
FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS GRIJS 2009 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. BLAUW 2010 POA
MITSUBISHI  SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1300
PEUGEOT 107 5 DRS.  AC ZWART 2011 POA   
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3750
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS.  AUTOMAAT GRIJS 2003 POA             
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS GRIJS 2006 3950

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!

Op Weg

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

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? 

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.of loop eens geheel vrijblijvend bij ons binnen.

Wij doen 

alles voor 

uw auto.

Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl 
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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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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

EERSEL - Eenmaal binnen in de sfeer-
volle zaal met kaarsjes op de tafel leek 
corona deze avond heel ver weg. Lang 
geleden ook dat iedereen kon genieten 
van een goede verteller en een beschei-
den, zeer kundige en heldere interview-
ster. Twee uur lang genieten dus. Een 
avond vol passie over literatuur, kunst 
en muziek, georganiseerd door de 
Volksuniversiteit, Bibliotheek De Kem-
pen en het KW-café met ondersteuning 
van Bruna en De Muzenval.

De schrijver Jan Brokken
Na een korte introductie van de gast Jan 
Brokken en Marcella van der Kruk, uitge-
ver (Atlas/Contact) die het gesprek voert 
met de schrijver is er maar een klein zetje 
nodig en Jan Brokken steekt van wal. Hoe 
wordt iemand schrijver? Waar komt toch al 
die muziek vandaan in het hele oeuvre en 
hoe verhouden de boeken zich tot elkaar? 
Jan Brokken gaat diep in op een paar ti-
tels, maar legt vooral duidelijk uit hoe het 
bij hem werkt. Het kan een schilderij zijn, 
een kort gesprek of muziekstuk wat de her-
innering ‘aan’ zet en waarna alles begint te 
stromen. 

In ‘De tuinen van Buitenzorg’ is dat een 
pianostuk van Leopold Godowsky dat hem 
terugbrengt naar het leven van zijn moeder 
in Nederlands-Indië. Het boek is gebaseerd 
op 39 brieven die zijn moeder schreef naar 
haar zus in Nederland. Intiem, persoonlijk 
en in prachtig proza ook (ze was graag 
journalist geworden). Jan Brokken heeft 
de brieven allemaal met de hand overge-
schreven om zich het materiaal eigen te 
maken. Voor hem rees een nieuwsgierige, 
beweeglijke en verliefde jonge vrouw op 
die weinig te maken had met de vrouw 
van de dominee, die toch ook zijn moeder 
was. Hoe kon dit? Wat was er gebeurd? 
Wie was ze? Dat fascineerde hem en dat 
resulteerde in genoemd boek, waarin het 
verhaal van Olga, Jan’s moeder, verweven 
wordt met beschouwingen over literatuur, 
muziek, cultuur, geschiedenis. 

Ook dat is een kenmerk van het werk van 
Jan Brokken. Hij schrijft beeldend maar 
altijd is een klein verhaal, een persoon-
lijke geschiedenis, onderdeel van een 
groter verhaal, van een tijd, van de grote 

geschiedenis, zoals bijvoorbeeld in ‘Balti-
sche zielen’. De kleine Jan Brokken heeft 
altijd geschreven, eerst om te ontkomen 
aan de realiteit maar ook om verslag te 
doen van zijn eerste treinreis als 9-jarig jon-
getje en alle reizen die daarna volgden. Zijn 
eerste grote opdracht als journalist was 
een verslag van binnenuit over de ENKA 
fabrieksbezetting in Breda. Daarna schreef 
hij reportages voor de Haagse Post, waar-
onder veel schrijversportretten en musici. 
Maar de participerende journalistiek is zijn 
passie en voert hem over de hele wereld. 
Zijn 33 boeken zijn dan ook al in 16 talen 
vertaald.

Muziek, kunst, reizen
Jan Brokken zegt niet te kunnen kiezen 
tussen muziek, schilderkunst of literatuur, 
maar muziek neemt een belangrijke plaats 
in in zijn oeuvre. Zijn moeder was een uit-
stekend pianiste en zelf speelt hij ook. Zijn 
verhaal over zijn kennismaking en vriend-
schap met Youri Egorov tot aan zijn vroege 
dood raakt de zaal. Over Bernard Haitink 
schreef hij een schitterend portret. En hoe 
de mazurka in het Caribisch gebied zijn 
weg vindt vertelt hij aanstekelijk in het ver-
haal over 11 Antillianen die naar Warschau 
gaan om eer te betonen aan Chopin, wiens 
hart daar begraven ligt. 

Ook ‘Stedevaart’ (overigens een zelf ver-
zonnen woord) waarin steeds een kunste-
naar en een stad centraal staan, gaat veel 
over muziek. Maar dus ook over kunst en 
reizen. Dit boek is een groot succes in o.a. 
Italië, waar een titelvertaling is gekozen met 
‘ziel’ erin, een verwijzing naar ‘Baltische zie-
len’, dat een groot succes was en is. In ‘De 
droevige kampioen’ verhaalt Brokken over 
een oud-tafeltennisser, een groot speler uit 
de Antillen die in de goot belandt door al-
lerlei omstandigheden. Dit boek illustreert 
volgens hem de geestkracht van de mens. 
Maar ook wat literatuur kan doen, want 
inmiddels is er een stichting met dezelfde 
naam die geld inzamelt voor oud-sporters 
en hen zo kan ondersteunen in hun leven 
na de topsport. De betrokkenheid van Jan 
Brokken blijkt uit zijn oeuvre en zijn hele (le-
vens)verhaal, ook als hij zegt dat reizen een 
verrijking is, waardoor je jezelf beter leert 
kennen, met de kanttekening erbij dat extra 
geld neergeteld zal moeten worden om het 

klimaatneutraal te houden. Deze rasvertel-
ler en zijn uitgever willen we dolgraag nog 
een keer hier ontmoeten. 

Tot slot
Omdat persoonlijke boekverkoop/signeren 
na afl oop vanwege corona verboden was 
is er gewerkt met intekenlijstjes (was een 
groot succes!) en heeft Jan Brokken vooraf 
een groot aantal boeken ‘algemeen gesig-
neerd’. Bij Bruna Eersel zijn nog enkele ge-
signeerde exemplaren te koop. Tijdens de 
avond zijn beelden en een aantal fragmen-
ten vertoond. Op veler verzoek, om thuis 
nog eens na te kijken, staan deze op de 
site van het KW-café. 

De volgende activiteit is het KW-college 
met Carolijn Visser op woensdag 15 de-
cember, om 19.00 uur, in de aula van het 
Pius X-College in Bladel. Het onderwerp 
is ‘Recente Geschiedenis van Fascinerend 
China’ met als uitgangspunt het boek over 
een Nederlandse vrouw in China: Selma. 
aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao.  

Voor leerlingen en KW-Duo Abonnement 
is de toegang gratis. Kaarten à € 7,50 kun 
je reserveren via KW-secretariaat Yvon 
Barten: 

info@kw-cafe.nl

Schrijver Jan Brokken in volle Muzenval
“Reizen is kijken naar jezelf tegen een andere achtergrond”

VERMAAK

www.pc55.nl 
het lokale nieuws van dichtbij

E
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Dorpsstraat 4
Casteren

Tel: 0497-681244

Uniek in Universeel!Uniek in Universeel! ✔  APK keuring en           
onderhoud 

✔  GRATIS APK bij          
een grote beurt

✔ Airco Service

✔ Storingsdiagnose

✔ Schade herstel

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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

Erkend service dealer van de Kempen
Toyota – Seat – Skoda

BEZOEK ONZE SHOWROOM!
Ruim aanbod ‘zo goed als nieuwe’ auto’s

               * met tellerstand onder de 10.000 km

 * bouwjaar 2019 – 2021
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Hij komt… hij komt…

Hier volgt een oproep van Sinterklaas aan alle kinderen, ouders, meesters en 
juff en uit de Kempen. 

Sinterklaas is bijna jarig. Hij is dol op kinderen en hij vindt het altijd gezellig om veel 
kinderen om zich heen te hebben. Maar dit jaar kan dat helaas niet. Want Sint en 
Pieten willen niet ziek worden. Maar ze kunnen de kinderen niet missen.

Daarom vraagt de Sint of jullie voor Sinterklaas en Pieten willen optreden met een 
liedje, versje, dansje of een toneelstukje. Bedenk zelf maar iets wat leuk is. Ook een 
tekening of knutselwerkje vinden we super.

Film je optreden of tekening/knutselwerkje met je 
telefoon en stuur deze uiterlijk 6 december naar 
redactie@kempentv.nl. Uit de inzendingen kiezen we 
er 10 uit die door KempenTV worden uitgezonden. 

Let er wel op dat je de fi lmpjes opneemt met het toestel 
horizontaal en niet verticaal, dus -----  en niet ||||.

Sinterklaas is reuze benieuwd naar alle reacties.

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

WIJ HELPEN U AAN 
EEN WARME SFEER 
TIJDENS DEZE KOUDERE MAANDEN

Verf - Behang - Gordijnen - Raamdecoratie - Vloeren

WIJ HELPEN U AAN 
EEN WARME SFEER 
TIJDENS DEZE KOUDERE MAANDEN

Verf - Behang - Gordijnen - Raamdecoratie - Vloeren

OM DE HOEK

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!

Voor je het weet is het zo ver; gladheid! 
De strooiroutes in onze gemeente zijn 
samen met inwoners bepaald. De teke-
ning met strooiroutes vind je op www.
reuseldemierden.nl/gladheid. De provin-
cie strooit de N269 en N284. 

Wij vragen inwoners om een steentje bij te 
dragen, bijvoorbeeld door het sneeuwvrij 
maken van (eigen) stoep. In het buitenge-
bied kunnen tractorbezitters helpen. Voor 
het sneeuwvrij maken rondom Mariahof 
en Woongroep De Toekomst aan de Kruis-
straat en Marialaan is al een mooi initiatief 
genomen. Nieuw dit jaar is dat je als inwo-
ner een emmer zout kunt ophalen bij de ge-
meentewerf, Vloeieind 37 in Lage Mierde. 
Dat kan op vrijdag 3 december tussen 10.00 
en 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Neem dan zelf een emmer mee van maxi-
maal 10 liter.

Buurtverenigingen en buurtpreventieteams 
kunnen ook een belangrijke rol spelen in 
gladheidbestrijding. Buurtcoördinatoren 
kunnen contact opnemen met team Ruim-
telijk Beheer via 0497-650650 als zij strooi-
zout en sneeuwscheppen willen ophalen 
bij de gemeentewerf. Alvast bedankt voor 
je inzet en denk altijd aan je eigen veilig-
heid!

Gladheid! 
Bestrijding en 
strooiroutes

REUSEL - Van 29 november tot en met 
3 december vindt er een oefening plaats 
van de opleiding voor militairen van 
de Koninklijke Landmacht en van 6 
tot en met 10 december vindt er een 
oefening plaats van de opleiding voor 
militairen van de Koninklijke Lucht-
macht. 

Het doorgaand verkeer wordt bij bei-
de oefeningen niet gehinderd. Mocht er 
schade ontstaan, kun je dit (onder vermel-
ding van kenteken van het voertuig, da-
tum, tijd, plaats en soort schade) melden 
aan Sectie Claims van het Ministerie van 
Defensie, Postbus 90004, 3509 AA 
Utrecht. Telefoon 030-2180420 of e-mail: 
jdvclaims@mindef.nl.

29 november 
t/m 10 december 
militaire oefeningen

B
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meeltjes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

Barok Nostalgia omafiets, 28 inch, veiligheids-
slot met ketting, voorrek, jasbeschermers, 
i.g.st. Vr.prijs € 90,-. Tel. 0497-384774.

4 lichtgewicht, stapelbare stoeltjes, binnen en 
buiten te gebruiken. € 15,00. Tel. 06-22297428

Babyborn pop, incl. kleertjes, € 15,-.
Poppenhuis met meubeltjes en div. popjes, 
€ 12,50. Tel. 06-50871195.

26 platte nokpannen en een campingbedje met 
nieuw matras. Tel. 06-10446123.

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

4 winterbanden met stalen velgen, 185/60 R15 
voor o.a. Toyota Yaris, 4-gats velg, 2 banden 
met 5,5 mm en 2 met 8 mm profiel. Vr.prijs 
€ 150,00. Tel. 0497-642634 of 06-80145313.

Veelkleurig karpet, 170x230 cm, vlekvrij, geen 
beschadigingen, foto opvraagbaar, € 75,00.
Tel. 0497-385058.

10 stuks div. Perzische tapijt(jes)en. T.e.a.b.
Tel. 06-20999138.

Antieke ovalen stolp met bisquit Mariabeeldje 
en ornamenten, € 125,-. Tel. 0497-643551.

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

Oude i.g.st. verkerende Jugendstiel petroleum-
lamp met mozaiek, € 75,-. Tel. 0497-643551.

Set z.g.a.n. winterbanden op stalen velg, 
205/55R1691H, profiel 8 mm, € 175,-. 
Tel. 0497-643551 (na 18.00 uur).

Kunstkerstboom, h. 180, lampjes, ballen en 
versiering, alles in één koop. 
Tel. 06-15575024.

Rieten schommelstoel, € 40,-. 
Tel. 06-29014825.

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

2-zits leren bankje, kleur taupe, als nieuw, 
€ 100,-. Tel. 0497-386363.

4 winterbanden op stalen velgen, Goodyear 
ultragrip 8 205/55 91H, velgmaat 6,5Jx16 
ET43 5x114,3 boring 60,1 steekmaat 120.
B.v. Toyota Verso. Vr.pr. € 150,-.
Tel. 06-12924093.

Bopita box, in 3 standen verstelbaar, met 2 
boxkleden. Vr.prijs € 25,-. Tel. 06-10426624.

Nieuwe bijrijders-bank Fiat Ducato, t.e.a.b. 
Foto’s zie Marktplaats (zoek ‘ducato 
gloedjenieuwe’). Tel. 06-23277020.

Gezocht magazijnmedewerker/
chauffeur
Vutters/gepensioneerden mogen ook 
reageren! Opruimwerk magazijn en 
buitenterrein, poetsen bedrijfsauto’s en 
afleveren/ophalen goederen. Oproepbasis, 
uren/dagen in overleg, rijbewijs B(+E). 
Polyworkx Eersel - Tel. 0497-820220. 

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 2-3 uur 
per week, € 20,-. Tel. 06-34412325.

GEZOCHT: Hulp voor het aanpassen van 
sommige programma’s op mijn computer. 
Tel. 06-19989268.

GEVONDEN: Setje van 3 huissleutels met 
daaraan flessenopener bij Huisartsenpraktijk 
De Kuil in Hapert. Tel. 06-51632438.

VERLOREN: Zwarte herenbril, omg. Apotheek 
Bladel richting Europalaan. Tel. 0497-387228.

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 van 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: Oude computers in omg. van 
Bladel, gratis ophalen, defect is geen bezwaar. 
Tel. 0497-387001.

GEVRAAGD: Oude Berkel snijmachine en oude 
Berkel weegschaaltjes. 
Tel. 06-40211690.

GEVRAAGD: Thuiswerk, maakt niet uit wat. 
Tel. 06-38887672.

 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).

GEZOCHT

GEVONDEN

GEVRAAGD

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

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

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

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

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

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

PC55 is aangesloten bij

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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Haas
karbonade

Kippen 
drumsticks

Gegaarde
kipschnitzelskipschnitzels

Varkens
oesters

Runder 
vinken

VarkensVarkensVarkens

100 gram € 1,29
GegaardeGegaarde

500 gram€3,75
Runder Runder 

100 gram€ 1,49

oestersoestersoesters
4+1

GRATIS

Chinees/Zeeuws spek

Leverkaas

Chinees/Zeeuws spek
100 gram €1,75

Chinees/Zeeuws spek

LeverkaasLeverkaasLeverkaasLeverkaasLeverkaas

Chinees/Zeeuws spek
100 gram€ 1,29
LeverkaasLeverkaasLeverkaasLeverkaas

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 29 NOVEMBER T/M ZATERDAG 4 DECEMBER

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

                                                      

100 gram100 gram€ 1,49€ 1,49€ 1,49€ 1,49

Runder    
braadvlees

POKÉ BOWLS

R�mboterd�g met 
verschi�ende malse, 
har�ge vu�ingen.

Het proberen w�rd!

PAUL’S PIE

R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met R�mboterd�g met 
verschi�ende malse, verschi�ende malse, verschi�ende malse, verschi�ende malse, 
har�ge vu�ingen.

Het proberen w�rd!

H�rlijke rijk 
gevulde poke 

bowls met zalm, 
kip of ve�ie.

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

drumsticksdrumsticks
500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram€3,75

kipschnitzelskipschnitzelskipschnitzels

R�mpaté of liever 
met �n sm�kje. 
Cranbe¡y, a£el 

of wildzwijn 
bijv�rb�ld.

HERFST PATÉ 

PAUL’S PIE
diverse smakenPOKÉ BOWLS

HERFST PATÉ HERFST PATÉ HERFST PATÉ HERFST PATÉ HERFST PATÉ HERFST PATÉ HERFST PATÉ HERFST PATÉ 

bijv�rb�ld.
NU EXTRA V§RDELIG

    NU V§R € 2,99

karbonadekarbonadekarbonade

500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram

H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk H�rlijke rijk 

NU EXTRA V§RDELIG

HERFST PATÉ 
diverse s�rten

kipschnitzelskipschnitzelskipschnitzels
4+1

GRATIS

karbonadekarbonadekarbonade

100 gram gram gram gram gram gram € 1,29€ 1,29€ 1,29€ 1,29100 100 

POKÉ BOWLS PAUL’S PIEPOKÉ BOWLS
huisgem�kt

vinkenvinkenvinkenvinken
4+1

GRATIS
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Waarom komt Sinterklaas eigenlijk met een 
boot naar ons toe? Dat komt omdat hij ooit 
zeemannen geholpen heeft. Zodoende is 
hij patroon van de schippers geworden. 
Het verhaal gaat zo: Er was eens een storm 
op zee, voor de kust van Myra. Dat ligt in 
het huidige Turkije. Daar was Nicolaas bis-
schop. De mensen hielden van hem. Hij 
zorgde goed voor de armen en de kinde-
ren en hij preekte mooi. Dat hoorden ze 
ook in de haven. Daar werd altijd het laat-
ste nieuws verteld. Een schip dat in nood 
verkeerde dreigde te vergaan. De zeelie-
den dachten toen aan Nicolaas en baden: 
‘Nicolaas, dienaar van God, als het waar is 
wat ze van u zeggen, laat ons daar dan nu 
eens iets van zien.’ Onmiddellijk verscheen 
hun iemand die eruit zag als een heilige. Die 
zei tot hen: ‘Jullie hebben me geroepen. 
Nou, hier ben ik.’ Sint Nicolaas hielp mee 
om de storm te doorstaan, maar ze wisten 
niet dat hij het was. Eenmaal aan wal wil-
den ze God te bedanken voor hun redding. 
Ze gingen naar de kerk. En wie herkenden 
ze daar? Het was degene die hen geholpen 
had: bisschop Nicolaas! 6 december vieren 
we in de liturgie zijn gedachtenis. De avond 
ervoor is pakjesavond. Veel plezier!

Pastoor Schilder

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
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 29 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Andreas, apostel
Dinsdag 30 november
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 1 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, 
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 2 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Eucharistieviering
- Overleden familie Lemmens-Bruurs

H. Franciscus Xaverius
Vrijdag 3 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 4 december
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, Eucharistieviering

2e Zondag van de Advent
Zondag 5 december
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref
                 Casteren: doopviering  
                 Demi Rijkers

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 4 en 5 december)

Bladel zaterdag:
-  Voor de kinderen in de parochie, 
  op voorspraak van Sint Nicolaas

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks

Casteren:
- Jan en Pauline Lathouwers-
  van der Sande (vw. verjaardag)
- Leo Heeren

Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Kees Vosters en 
  An Vosters-Crooymans (f)
- Frans en Mia Sterke-Hendriks
- Familie Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ans, Ciska en Rika

Hoogeloon:
- Leo van de Borne en 
  Maria van Gisbergen (f)
- Jan Schoenmakers en 
  Miet Schoenmakers-van Beers

Netersel:
- Voor de armen in de parochie, 
  op voorspraak van Sint Nicolaas

Mededelingen:
-  In de Advent steunen we een schoolpro-

ject in India, dat ons is aanbevolen door 
pastoor Joseph die in onze parochie ge-
werkt heeft. Er zullen collectes gehouden 
worden in de weekenden van de 2e en 4e 
zondag van de Advent.

-  Woensdag 8 december, om 19.30 uur, is 
er weer een bijbeluurtje in Bladel.

-  Zondag 19 december, om 11.00 uur, is 
de startviering voor alle communican-
ten in de parochie. Ieder gezin mag het 
kerststalletje van thuis meebrengen naar 
de kerk. Die worden tijdens de Mis geze-
gend. Na afl oop krijgt elke communicant 
een kinderbijbel cadeau.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

1e Zondag van de Advent
Zondag 28 november
09.30 uur: Eucharistieviering
- 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
- Toon Hendriks en 
  Anneke Hendriks-Lavrijsen
- Jan, Lies en Peter Blankers
- Jaargetijde Nelly Lavrijsen-Sweijen 
  en voor Theo Lavrijsen
- Jaargetijde Kees Dobbelaar

2e Zondag van de Advent
Zondag 5 december
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Overleden familie Goudsmits-
  van den Borne
- Voor de weldoeners van de kerk
- Jaargetijde Jan Jansen
- Toon Vissers

Mededelingen:
-  Onze pastoor gaat weer proberen om 

zijn werkzaamheden te hervatten. Dat 
betekent dat hij voorlopig aanwezig is 
op de volgende dagen en tijden: don-
derdag van 11.00-12.00 uur en 14.00-
16.00 uur en vrijdag van 11.00-12.00 
uur en 14.00-16.00 uur.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Graag houdbare producten. Alvast 
hartelijk dank!

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

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)
Zondag 28 november: 10.00 uur. Ds. A. van Andel 
uit Valkenswaard
Zondag 5 december: 10.00 uur. Ds. M-J Kreeft uit Eersel 
(afscheidsdienst)
Zondag 12 december: 10.00 uur. Ds. Chr. Mondt uit Eindhoven

- 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 28 november: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder
Zondag 5 december: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 12 december: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)
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040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Dinsdag: 07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname

Woensdag:  07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname 

Vrijdag:     07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname 

De Kloostertuin is voorlopig gesloten. Voor het bloedprikken is een uitzondering gemaakt. 
Alleen als u een doorverwijzing hebt en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafname-
dienst kunt u deze post bezoeken. De maatregelen m.b.t. het coronavirus hangen op de 
buitendeur van Steunpunt De Kloostertuin.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

29 NOVEMBER

T/M

VRIJDAG 

3 DECEMBER

Voor de wereld is hij een van de velen,
voor ons was hij de hele wereld.

Na een dappere en oneerlijke strijd hebben wij 
mijn echtgenoot en ons pap los moeten laten

John Jansen 
echtgenoot van Marie-José Jansen-Davits

* Reusel, 26 juli 1959                    ✝ Reusel, 26 oktober 2021

Hartelijk dank voor het medeleven en de steun. 
Het was overweldigend en hartverwarmend. Het doet ons goed om 
te weten dat John door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was.

Marie-José, Annemarie, Johan, Michel Jansen

REUSEL - De collecte 
van Alzheimer Neder-
land heeft in Reusel 
in de week van 7 tot 
en met 13 november 
€ 2.558,85 opgebracht. 
De organisatie bedankt 
hiervoor alle gevers en 
collectanten.

Voor een toekomst zonder dementie
Aandacht voor dementie is noodzakelijk, 
want 1 op de 5 mensen krijgt dementie en 
zelfs 1 op de 3 vrouwen. De verwachting is 
dat het aantal mensen met dementie stijgt 
naar ruim een half miljoen in 2040. Daar 
moet iets aan gedaan worden. Met meer 
onderzoek komen we dichter bij een toe-
komst zonder dementie.

Opbrengst
De collecteweek draagt hier in belangrijke 
mate aan bij. Alzheimer Nederland bedankt 
iedereen in Reusel die hieraan heeft mee-
geholpen.

Doneren nog steeds mogelijk
Collectant gemist, maar nog wel willen 
bijdragen? Ga naar www.onlinevooralzhei-
mer.nl en doneer in de bus van Alzheimer 
Nederland.

Volgend jaar ook meehelpen?
Wilt u in 2022 ook uw steentje bijdragen 
door mee te helpen als collectant? Alzhei-
mer Nederland is hier blij mee. U kunt zich 
opgeven bij Wim Roest (w.roest5@chello.
nl) of via 

www.alzheimer-nederland.nl/collecteren

Opbrengst collecte 
Alzheimer Nederland 
in Reusel

T

Het KNMI kan een waarschuwing of 
Weeralarm afgeven voor gladheid en 
winterse neerslag, voor regen, slecht 
zicht, onweer, windstoten, hitte en voor 
wind- en waterhozen. Onstuimig weer 
komt de laatste jaren regelmatig voor 
in Nederland. Meestal is er niets aan de 
hand, maar soms kan het weer omslaan 
in extreem weer. 

Zware storm met wind- en waterhozen, 
hevige sneeuwval, stevige vrieskou of juist 
langdurige hitte kunnen gevaarlijk worden 
en zelfs het openbare leven verstoren. Het 
hele jaar door is er een kans op extreem 
weer. De gevolgen zijn erg afhankelijk van 
de situatie. Wegen kunnen onbereikbaar 
worden, bomen kunnen omvallen, gebou-
wen beschadigd raken of de stroom kan 
voor langere tijd uitvallen.

Wat doet de overheid?
Als er extreem weer op komst is, dan geeft 
het KNMI een waarschuwing via radio, TV 
en internet. Het KNMI kent drie soorten 
waarschuwingen:

-  Code geel, waarschuwing gevaarlijk weer.
-  Code oranje, waarschuwing extreem weer
- Code rood, weeralarm.

Wat kun je zelf doen?
Het is belangrijk om goed voorbereid te 
zijn. Zorg daarom dat je altijd een noodpak-
ket in huis hebt. Zorg ook dat je in de auto 
altijd een deken, een warme jas en een fl es 
water hebt liggen. Vergeet ook je mobiele 
telefoon en oplader niet. Is er gevaarlijk of 
extreem weer op komst dan kun je te ma-
ken krijgen met allerlei ongemakken. Wees 
waakzaam en houd de weerberichten goed 
in de gaten. Bij een Weeralarm (code rood) 
adviseren we in ieder geval het volgende: 
blijf thuis als dat kan en sluit alle ramen en 
deuren. Wil je schade melden? Wacht dan 
tot het ergste noodweer voorbij is. Zo ra-
ken de hulpdiensten niet overbelast. Als je 
echt de deur uit moet, neem dan voldoen-
de water, voedsel, dekens, kleding en een 
mobiele telefoon mee. Laat anderen weten 
waar je naartoe gaat. Meer informatie: 

www.knmi.nl tabblad Weer

Wat te doen bij extreem weer? Discriminatie is het ongelijk behande-
len en achterstellen van mensen op ba-
sis van kenmerken die er niet toe doen, 
bijvoorbeeld godsdienst, levensovertui-
ging, politieke overtuiging, gezondheid, 
ras, geslacht. Discriminatie is volgens 
de Grondwet niet toegestaan. 

Discriminatie melden
Word jij of een ander gediscrimineerd? 
Maak je je zorgen of heb je vermoedens? 
Meld het dan bij ons Meldpunt Discrimina-
tie via 0492-598 989 of meldpuntdiscrimi-
natie@levgroep.nl. 

Het meldpunt loopt via Levgroep; een 
onafhankelijk bureau. Zij ondernemen ook 
actie om discriminatie te voorkomen.

Discriminatie; 
waar kan ik 
terecht?
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Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

De klantvriendelijkste bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van MarketRespons.

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 2021

Quintes Verzekeren en Risicobeheer
Gindrapassage 5
5531 CP BLADEL
T 040-2645812
E bank.bladel@quintes.nl
I www.quintes.nl


