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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Er is een dino in de klas. Niet 
echt natuurlijk maar in het kinderboek 
dat Sandra Mosselveld-Scheers uit  
Hapert geschreven heeft. Een spannend 
avontuur voor beginnende lezers. Het 
verhaal was ‘zo klaar’ en ook de teke-
ningen rolden zo uit haar pen. Met trots 
presenteert ze het boek ‘Dino in de klas’; 
het boek is nu te koop en de volledige 
opbrengst gaat naar Make a Wish.

Binnen drie minuten een verhaal
Wie herinnert zich nog de lockdown van  
vorig jaar? Precies, iedereen. Ook voor 
Sandra veranderde het één en ander. “Onze  

zoon Kenzo kwam thuis te zitten want de 
scholen gingen dicht. Hij zat in groep 1/2  
en begon langzaamaan letters en woordjes 
te leren kennen. Dat ging eigenlijk heel snel 
en opeens wist hij te melden dat de boekjes 
die er voor hem waren te saai waren. Alsof 
dat bij mij iets triggerde want binnen drie 
minuten had ik het verhaaltje klaar in mijn 
hoofd en besloot ik dat ik er een boekje 
van ging maken. Oké, de eerste bedoeling 
was om een paar velletjes uit te printen met 
een nietje er doorheen maar hoe verder ik 
kwam, hoe meer het idee ging leven dat 
het een echt boek zou moeten worden.”

Hulp van grafisch ontwerper
“Mijn neef – Johan van Rooij – is grafisch 

ontwerper en hem vroeg ik om advies”, 
vertelt Sandra verder. “Hij werd meteen 
enthousiast en bood aan te helpen met 
de lay-out en de tekeningen. Super fijn 
natuurlijk want het bleek met de hand erg 
veel werk te zijn, vooral om de tekeningen 
in te kleuren. Eigenlijk had ik bedacht dat 
het een zwart/wit boekje zou worden maar 
daar was Johan het niet mee eens. Het 
was veel werk voor hem en daarom ben ik 
er nu ook zo blij mee. Ik zocht een drukkerij 
die het boekje kon drukken voor een prijs 
waarvoor mensen het nog wilde kopen. Die 
vond ik bij Gielen in Bergeijk. 

lees verder op pagina 3
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www.knegtmansadvocaten.nl
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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE

* Actie geldig t/m 11 december 2021

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.
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Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz
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>  Informatie voor de 
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in dit weekblad

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
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Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
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Dino in de klas
Sandra Mosselveld-Scheers schrijft kinderboek 
en doneert opbrengst aan Make a Wish
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De kinderen van Sandra en Maikel – Kenzo en Nina - zijn supertrots op hun mama en 
erg vereerd dat ze zelf in het boek voorkomen. “Natuurlijk, Kenzo speelt de hoofdrol”, 
lacht Sandra. “Ook voor zijn beste vriend Teun is plaats in het boek. Onze Nina vindt 
het wel leuk maar zij had liever gezien dat het boek over prinsessen had gegaan. Wie 
weet gebeurt dat in het volgende boek.”
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makerij winnaar 

KVO/OBGB-Trofee 2021

11 Davy Jansen: 
Samen werken 

aan de sportparken

13 Vrijwilliger bij 
Oktober is voor 

alle leeftijden
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X-MAS TIME!
Het is bijna kerst. Een gezellig ontbijt,
cadeautjes onder de kerstboom, extra

lang tafelen tijdens een overheerlijk 
kerstdiner. Kortom de gezelligste tijd 
van het jaar. Geef je huis en tuin de 
laatste finishing touch voordat de 

kerstpret losbarst. Wij hebben alles 
voor de kerst van een helleborus tot 

een kerstster of het laatste cadeautje 
wat je nog mist. Kom snel langs in 

ons tuincentrum. Wij helpen je graag 
verder, zodat het voor jou een 

onvergetelijke kerst wordt. 

Volop Kerstgroen en 
Hobbymaterialen

VOLOP (KUNST) 
KERSTBOMEN IN 
DIVERSE MATEN

frisdrankvoordeel.nl trays vanaf 8,00                                                   Alle dagen open tot Kerst!acties geldig van
03-12 tm 09-12-21

Skimmia
Potmaat: 17 cm
 ca. 50 cm

Koopzondag 5 december open van 12:00 tot 17:00 uurg
Blauw varen
Kamerplant
Ø 13 cm

Hulselseweg 11 Aangepaste Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 17:00 uur
Tel: 0497-360 215 vrijdag:           09:00 – 17:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl zondag: 12:00 – 17:00 uur

Bergthee (potmaat: 10 cm)
2,99 per stuk

3,⁹⁹
5,99

actie
Kerstster

Ø 14 cm,  40 cm
Excl. Sierpot
Kamerplant

Ø 14 cm, 

Pot ‘Lionel’ Gold
Sierpot

Ø 13,5 cm,  13 cm
Van 10,99 NU: 7,99

Ø 12 cm,  10,5 cm
Van 8,29 NU: 6,49

13 cm
NU: 7,99

10,5 cm
NU: 6,49

Steekshuimblokken
3 groene blokken per pak

2,29 per pak

5,⁰⁰
3 pakken

3 groene blokken per pak

Potmaat

Kerstster
40 cm

Sierpot
Kamerplant

Blauw varen
Kamerplant

3,⁹⁹3,⁹⁹
actie3,⁴⁹

4,99

actie

2+1
gratis

actie

11,⁹⁹
16,99

actie

BLADEL - Het is 
weer december, 
wat betekent 
dat de worsten-
broodactie van 
Scouting Bladel 
is gestart! Op 
zaterdag 18 de-
cember kunnen 

de bestelde worstenbroodjes worden 
opgehaald bij onze drive-thru of we be-
zorgen deze bij jou thuis aan de deur. 
Onze leden doen deze actie elk jaar met 
ontzettend veel liefde en plezier. Vo-
rig jaar hebben we met jouw hulp bijna 
8.000 worstenbroodjes verkocht en in 
2019 waren dit er zelfs bijna 9.000. We 
hopen dat het ook dit jaar weer zo een 
geweldig succes wordt.

Wat maakt deze online verkoop nu dat ge-
weldige succes? Dit komt door het enthou-
siasme van al onze leden én onze worsten-
broodjes van bakkerskwaliteit. Zo vertelt 
een Welp van de vrijdagavondgroep: “We 
doen dit om mensen blij te maken, en om 
wat leuks te kunnen doen met het geld 
dat we verdienen!” De keuze van een lo-
kaal product draagt bij aan het succes. De 
worstenbroodjes zijn volledig coronaproof 
gemaakt en verwerkt. We hebben met de 
leden afgesproken dat ze bij een record-
verkoop van 9.999 worstenbroodjes een 
speciale schuimparty en lasergame-activi-
teit met onbeperkt frikandellen verdienen. 
Dus we hopen op jullie bestelling en dat de 
kinderen dit jaar extra goed hun best doen 
tijdens de verkoop.

De worstenbroodjes zijn online te bestellen 
via onderstaande de website. Ze worden 
verkocht per 4 stuks voor € 5,- en per 10 

stuks voor € 12,-. De bestelde worsten-
broodjes kun je op zaterdag 18 december 
ophalen tussen 09.00 en 16.00 uur achter 
de Blokhut van Scouting Bladel (Egypti-
schedijk 14). Daarnaast kun je ervoor kie-
zen om de worstenbroodjes thuis te laten 
bezorgen in Bladel en Hapert tegen een 
kleine vergoeding van € 2,-.

Scouting Bladel steunen zonder een 
aankoop te doen is mogelijk via www.
scoutingbladel.nl/schenking. De winst van 
de worstenbroodverkoop komt volledig 
ten goede aan Scouting Bladel. Hiermee 
kunnen we veel onvergetelijke activiteiten 
organiseren voor onze leden.

Scouting Bladel hoopt dat jullie een bestel-
ling plaatsen om onze vereniging te steu-
nen. Alvast bedankt en iedereen smakelijke 
feestdagen toegewenst!

www.scoutingbladel.nl/worstenbrood

Online worstenbroodverkoop 
Scouting Bladel

REGIO - Waterschap De Dommel zet in 
op een toekomstbestendige waterhuis-
houding. Zo kan De Dommel een bijdrage 
leveren aan een toekomstbestendige 
leefomgeving. Het bestuur van het wa-
terschap heeft deze ambitie vastgesteld 
met het zogenaamde Waterbeheerpro-
gramma 2022-2027.

Watergraaf Erik de Ridder over de ambitie: 
“In 2050 willen we een leefomgeving die 
klaar is voor de toekomst en een watersys-
teem dat daarbij past. Dat laatste wil zeggen; 
een waterhuishouding die robuust, fl exibel 
en in balans is met de natuur en de omgeving 
én zorgt voor een goede waterkwaliteit. De 
droge zomers van 2018, 2019 en 2020, én 
de wateroverlast in 2021 tonen de urgentie 
aan en laten zien dat we wel fundamenteel 
moéten veranderen. Wij noemen deze grote 
veranderopgave de watertransitie.”

Het klimaat verandert, daardoor is het 
watersysteem van Midden-Brabant kwets-
baar geworden. Daarbij speelt mee dat het 
weer extremer wordt, de vraag naar ruimte 
toeneemt en er meer (grond)water wordt 
verbruikt. Bovendien is ons water, ondanks 
alle inspanningen, nog steeds niet schoon 
genoeg. Daarnaast zijn er ook andere uit-
dagingen in de leefomgeving. Denk aan 
natuurherstel, de energie- en landbouw-
transitie en de woningbouwopgave. Het 
watersysteem speelt een cruciale rol in ál 
deze uitdagingen.

Andere aanpak
De komende zes jaar maakt het water-
schap het verschil maken door de focus in 
de aanpak te verleggen. De ambitie en de 
verandering zijn gericht op:
-  van beekdalgericht naar gebiedsgericht: 

de aandacht gaat vanaf nu ook naar de 

fl anken, de hoge zandruggen en bebouwd 
gebied, niet alleen naar het beekdal;

-  van een sectorale aanpak naar een inte-
grale aanpak; samen met overheden en 
gebiedspartners werken we aan meerdere 
doelen in het gebied;

-  van ‘water afvoeren’ naar ‘elke druppel telt’; 
we richten het waterbeheer in op maximaal 
water vasthouden, we gaan minder grond-
water gebruiken en slimmer sturen.

Samen in het gebied
In het Waterbeheerprogramma schetst het 
waterschap zijn visie voor de lange termijn. 
De Dommel wil samen met partners en an-
dere watergebruikers werken aan concrete 
uitvoeringsplannen, waarin samen gezocht 
wordt naar nieuwe oplossingen en antwoor-
den. Het waterschap wil meer water vasthou-
den in het gebied, dit water benutten voor 
gebruik in droge periodes én voor de nood-
zakelijke aanvulling van het grondwater. Ook 
werkt De Dommel aan een betere waterkwa-
liteit in ons gebied. Naast de wateropgaven, 
ziet het waterschap kansen om opgaven in 
het gebied slim met elkaar te verbinden.

Waterschap De Dommel heeft een online 
magazine, waarin staat hoe De Dommel de 
komende zes jaar gaat werken aan deze 
watertransitie. In het magazine staat de 
ambitie, wat nieuw is aan de aanpak en wat 
de resultaten moeten zijn.

Watertransitie is dé opgave van 
De Dommel tot 2050
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Ik heb nu een stapel boeken liggen die hun 
weg nog moeten vinden naar beginnende 
lezertjes.”

Kenzo en Nina 
De kinderen van Sandra en Maikel – Kenzo 
en Nina - zijn supertrots op hun mama en 
erg vereerd dat ze zelf in het boek voor-
komen. “Natuurlijk, Kenzo speelt de hoofd-
rol”, lacht Sandra. “Ook voor zijn beste 
vriend Teun is plaats in het boek. Onze 
Nina vindt het wel leuk maar zij had lie-
ver gezien dat het boek over prinsessen 
had gegaan. Wie weet gebeurt dat in het 
volgende boek. Ik vond het zó leuk om te 
doen, misschien krijgt het wel een vervolg. 
Net als Nijntje kan Dino ook meer avontu-
ren gaan beleven, wie zal het zeggen. En 

dan komt hij in één van die boeken vast 
een prinses tegen.”

Make a Wish
Voor Sandra stond vrijwel direct vast dat 
er een goed doel aan de verkoop verbon-
den zou worden. “Ik heb er even over na-
gedacht en kwam uit bij Make a Wish, een 
organisatie die wensen van zieke kinderen 
laat uitkomen. Samen met de patiëntjes 
worden de wensen bedacht en uitgevoerd 
zodat ze van A-Z betrokken zijn en kunnen 
genieten. Dat vind ik zo’n mooi idee, om bij 
te kunnen dragen aan zo iets moois. Als je 
je in de stichting verdiept kom je erachter 
dat de wensen helemaal niet zo groot zijn 
en dat maakt het zo waardevol. Ik hoop dat 
ik een mooi bedrag mag schenken na de 
verkoop van mijn oplage.”

Herkenbaar
Wie het boek in handen heeft, herkent 
direct het schoolgebouw van Het Palet in 
Hapert, de school waar Kenzo nu zit. “Dat 
vond ik zelf wel grappig”, vertelt Sandra. 
“Het verhaal speelt zich bij Kenzo in de klas 
af en de juff en Celine en Chantal hebben 
het boek al voorgelezen in de klas. Nu is het 
aan de kleuters om zelf te gaan beginnen 
aan het boek. Eenvoudig in taalgebruik, 
korte zinnen en een behapbaar verhaal. Ik 
heb het een vriendin – ook kleuterjuf – een 
keer laten doorlezen voordat het naar de 
drukker ging en met een paar kleine ver-
anderingen vond ze het geschikt voor de 
doelgroep.” 

Trots
Sandra is trots op haar eerste boek. “In 
mijn creatieve hoofd bruist het altijd. Een 
mooie uitlaatklep naast het werk wat ik doe 
als paardenverzorgster. Mijn grootste wens 
is om nog eens een groot prentenboek te 
maken, ik sluit niet uit dat het er ooit van 
gaat komen.” Sandra meldt: “Een vriendin 
van me uit Ierland heeft een exemplaar ge-
kocht. Niet dat ze het zelf kan lezen want 
ze komt oorspronkelijk uit Portugal maar ze 
kocht het om het goede doel te steunen, 
dat is toch mooi?” Lachend voegt ze er-
aan toe: “Klinkt ergens ook wel goed toch, 
om te zeggen dat het boek zelfs in Ierland 
is verkocht?” Sandra blijft er bescheiden 
onder en is al heel gelukkig als de eerste 
druk verkocht zal worden en ze een mooi 
bedrag mag overmaken naar Make a Wish.

Verkooppunten
Wie een exemplaar wil hebben – leuk idee 
voor 5 december – kan bij de Hapertse 
Hofdame en bij Primera in Bladel en Reu-
sel terecht. Voor een tientje heb je een leuk 
boek voor kleuters én steun je een goed 
doel. Veel mooier gaat de maand decem-
ber niet worden. Bestellen kan ook via de 
site www.dinoindeklas.nl. Sandra heeft 
ook een actiesite op de pagina van Make 
a Wish. “Wie geen boek hoeft maar dit 
doel wel een bijdrage wil geven, is welkom 
op die pagina. Alle bedragen zijn welkom 
om zieke kinderen hun wens uit te laten 
komen.”

vervolg van pagina 1
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Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

De Kerst bestellijsten liggen rond 10 december weer in onze winkels.

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

✄
✄

✄

✄

✄
✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

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

Bezorgen

mogelijk

vanaf €15,-

De ophaaldagen van afval voor 2022 zijn 
bekend. Via www.mijnafvalwijzer.nl en 
de AfvalWijzer app vind je alle informa-
tie over de ophaaldagen op jouw adres. 
Ook vind je er handige tips over afval 
scheiden. 

Herinnering op je telefoon
Als je in de app de notifi caties aanzet, krijg 
je de dag vóór de inzameldag een herin-
nering. Ook ontvang je dan berichten over 
wijzigingen van inzameling, bijvoorbeeld 
door feestdagen of extreme hitte of kou.

Afvalkalender afdrukken
Dit jaar ontvang je geen gedrukte versie 
van de afvalkalender. Wel kun je zelf een 
afvalkalender afdrukken via het jaarover-
zicht op www.mijnafvalwijzer.nl. Als je daar 
op het PDF-logo klikt, krijg je een afdruk-
versie.

Afvalkalender 2022 beschikbaar
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Soms duurt het een paar jaar voordat 
een jeugdtrauma verwerkt is. Of dat je er 
überhaupt achter komt dat je een jeugd-
trauma hebt. Ik heb al eens geschreven 
over mijn herontdekte plezier in sporten. 
Dat uit zich in drie maal in de week een 
uurtje zumba, af en toe een flinke wan-
deling en een paar keer wat oefeningen 
op een matje. Dat laatste heeft de minste 
voorkeur maar wel het meeste effect en 
uiteindelijk is dat het doel. 

Een paar weken voor de vakantie kwam 
daar nog een activiteit bij: Fun Ludo. 
Ik mag de naam eigenlijk niet noemen 
want dat zou als reclame gezien kunnen 
worden maar goed, ik weet niet hoe ik 
het anders moet noemen. ‘Gymles voor 
mensen die niet meer op school zitten’, 
klinkt raar. Het gaat er bij Fun Ludo om 
dat je met een groep supergezellige  
mensen de gymlessen van vroeger laat 
herleven. Slagbal met hindernissen  
bijvoorbeeld. Vooral na twee dagen leuk 
omdat je spieren dan pas laten weten dat 
ze het trekken van sprintjes niet zo héél 
geslaagd vinden. Of trefbal. Vooral ‘leuk’ 
voor degene zónder balgevoel (ikke). 

Terug naar mijn trauma. Je weet dus 
dat de gymles van vroeger niet in mijn 
top 100 van favoriete activiteiten stond. 
Ik was gewoon niet zo goed in gym en 
nu komt mijn trauma: ik werd altijd als 
laatste gekozen. Maar dat realiseerde ik 
me pas onlangs. Verdrongen, natuurlijk.  
Toen ik de eerste keer bij Fun Ludo was 
en de instructeur vroeg of we zelf groep-
jes konden maken, had ik zo’n ander-
halve seconde een flashback met een 
adrenalinestoot. ‘Wat als ik niet gekozen 
wordt, wat als niemand mij in zijn groepje 
wil?’ Dat gevoel. Het was meteen weer 
over want de groep besloot unaniem en 
onmiddellijk dat we gewoon een denk-
beeldige streep door de groep trokken. 
Er was ook niemand die een raar gezicht 
trok toen ze erachter kwamen dat ze mij 
in hun groepje hadden. Nóg niet! Wacht 
maar als ze er eenmaal achter zijn geko-
men dat ik geen balgevoel heb, niet echt 
hard kan lopen en nóóit een spel speel 
om te winnen maar alleen om plezier te 
hebben. 

Maar vreemd hè, dat zo’n gevoel dus na 
jaren ineens op kan komen. Het duurde  
maar kort dus héél veel psychische 
schade heb ik er niet van geleden en het 
is verwerkt hoor. Het leuke van de groep 
is ook dat iedereen elkaar zonder meer 
accepteert. Jong, oud(er), sportief, iets 
minder sportief, groot of klein. We heb-
ben gewoon een uurtje ontzettend veel 
lol, rennen als gekken achter een bal of 
elkaar aan, klimmen over obstakels en 
ook niet geheel onbelangrijk: na afloop 
nemen we een drupje in de kantine. Want 
dat mag nu wel en vroeger op school na-
tuurlijk niet. Zo leuk om nieuwe mensen 
te leren kennen. Kan niet wachten tot 
het weer begint. En het goede nieuws: 
ik verwacht op dit gebied geen nieuwe 
trauma’s meer op te lopen.

Jeugdtrauma

column

Door Arie van den Berk

De zoveelste coronagolf overspoelt ons met vele  
besmettingen. En dat terwijl we hadden gehoopt dat 
we deze winter ons leven weer zouden kunnen leven 
zonder alle voorschriften, beperkingen en gevaren. 
Helaas, het lijkt erop dat we met het virus moeten gaan 
leren leven.

Natuurlijk willen we ondanks alle beperkingen en gedwon-
gen onderlinge afstand er toch altijd weer een zo mooi en 
persoonlijk mogelijk afscheid van maken. Dat door zoveel  
mogelijk mensen kan worden bijgewoond of worden  
bekeken via een online verbinding.

Wat kan er wél?
Ook in de dagen vooraf aan het afscheid doen we ons 
uiterste best om u te ondersteunen waar mogelijk. Zo  
denken we graag met u mee in wat er mogelijk is binnen 

de regelgeving van dat moment. Zo gebeurt het nu al weer dat ziekenhuizen moeten  
kiezen voor spreiding van het aantal patiënten. Daardoor kan het zomaar zijn dat een 
overleden dierbare verblijft in een ziekenhuis ver weg. Wij zorgen er graag voor dat uw 
overleden dierbare thuis kan komen. En wist u dat u mogelijk eventuele extra kosten 
hiervoor kunt declareren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? 

Wel of geen QR code?
Zo zijn er meer voorbeelden en weetjes, die we graag met u delen. Zoals het feit dat bij 
een afscheid in ons uitvaartcentrum uw gasten geen QR code hoeven te tonen in ons  
horecagedeelte. Daarnaast geeft het rust als u zowel het afscheid als het samenzijn  
nadien kunt laten verzorgen op één en dezelfde lokatie. Met onze tips kunnen we u  
helpen het afscheid zo gemakkelijk mogelijk voor u en zo mooi mogelijk voor uw over- 
leden dierbare te maken.

Wens
In deze moeilijke tijd wensen wij u veel sterkte en gezondheid en voor straks hopelijk toch 
mooie en veilige feestdagen, in het gezelschap van de mensen van wie u houdt. Laten we 
hopen op een gezond, veilig en gelukkig 2022, met altijd weer ruimte voor aandacht voor 
de mensen om ons heen.

We zitten er weer middenin...

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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

Afgelopen maan-
den geloofden we 
dat we corona voor 
een groot deel on-
der controle had-

den. Er was meer mogelijk en we proefden 
weer een beetje van het leven zoals het was 
vóór corona. Helaas nemen de besmettin-
gen alsmaar meer toe. Ook in onze gemeen-
te. Sinds een paar weken hebben we daar-
om te maken met opnieuw aangescherpte 
maatregelen die ervoor moeten zorgen het 
aantal besmettingen gaan dalen en daarmee 
de zorg wordt ontlast. Maar die maatregelen 
zijn ook nodig om het openbare leven zoveel 
mogelijk door te kunnen laten gaan. Naast 
de vervroegde sluitingstijden van winkels en 
de horeca en de terugkeer van mondkapjes 
op veel plekken is sinds 24 november ook 
1,5 meter afstand houden weer verplicht.

Het afgelopen jaar heb ik zelf mogen er-
varen en gezien hoe we in onze gemeente 
ons best doen om de regels te respecte-
ren en na te leven. Ik zag en zie dat bijna 
iedereen het mondkapje draagt tijdens het 
boodschappen doen, hoe verenigingen 

en de horeca de coronatoegangsbewijzen 
controleren en dat een groot deel van onze 
inwoners is gevaccineerd. Een groot com-
pliment is wat mij betreft dan ook zeker op 
z’n plaats. Helaas zien we dat desondanks 
het aantal besmettingen blijft stijgen, ook in 
Reusel-De Mierden. Vrijdag 26 november 
kondigde het kabinet aan de maatregelen 
verder aan te scherpen met sinds afgelopen 
zondag onder andere een avondsluiting en 
strengere maatregelen overdag. En met de 
nieuwe variant omicron (vanuit Zuid-Afrika) 
neemt de onzekerheid opnieuw weer toe. 
Toch hoop ik van ganser harte dat de cijfers 
van het RIVM snel kunnen laten zien dat 
nog meer nieuwe beperkingen niet nodig 
zullen zijn. En daarvoor hebben we elkaar 
nodig! Hoe beter we ons aan de maatrege-
len houden, hoe sneller we elkaar weer als 
vanouds kunnen ontmoeten, ondernemers 
zonder beperkingen hun winkels en horeca 
open kunnen houden en collega’s elkaar 
weer op de werkplek kunnen spreken.

Ik begrijp dat het naleven van deze maat-
regelen niet (altijd) makkelijk is, maar het 
zijn nu eenmaal de regels. Het is van groot 
belang dat we er ons samen aan houden. 
Natuurlijk begrijp ik dat iedereen op zoek 
is naar wat wel mogelijk is binnen deze 
regels. Dat geldt voor inwoners en onder-
nemers maar bijvoorbeeld ook voor be-
stuurders van verenigingen. Maar ik vraag 
jullie uit de grond van mijn hart... zet liever 
een stapje terug en ontmoet elkaar op een 
andere manier of zelfs nu even niet. Alleen 
door het naleven van de regels kunnen we 
stappen zetten naar meer vrijheid in ons 
(sociale) leven. 

Met vriendelijke groet,
Annemieke van de Ven

Samen houden we de moed erin!
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W I L J I J O N Z E P L A N N E N V O O R E E N

K L E I N S C H A L I G Z O R G I N I T I A T I E F M E E

H E L P E N R E A L I S E R E N E N H E T V E R S C H I L

M A K E N V O O R O N Z E B E W O N E R S ? D A N

Z I J N W I J V A N A F M E I 2 0 2 2 O P Z O E K

N A A R J O U !

- Begeleiders (combi dagbesteding & wonen)
- Horeca-medewerkers met affiniteit voor zorg
- Weekendkracht horeca (16+)
- Huishoudelijke hulp

STUUR VOOR 10 JANUARI 2022 JE BRIEF EN CV NAAR
INFO@KAMERAET.NL
MEER INFORMATIE OP WWW.KAMERAET.NL

@KAMERAETBLADEL
R INFORMA

@KAMERAETBLADEL@KAMERAETBLADEL

HAPERT - Wie rond Kersttijd door Hapert 
wandelt, waant zich in Kerstsfeer. De 
eerste twee zaterdagen van december 
wordt de kerststal door onze vrijwilligers 
weer opgebouwd en vanaf 12 december 
is deze fraaie stal weer in volle glorie te 
bewonderen bij de Alexanderhof. Ook 
de glühweinkraam zal dit jaar niet ont-
breken. Uiteraard zijn ook de ezel en de 
schaapjes weer rond de kerststal te vin-
den, want die horen er gewoon bij. 

We hadden gehoopt op een sfeervolle, zor-
geloze kerst zonder allerlei maatregelen 
van het RIVM rondom corona, maar helaas 
zal dat niet het geval zijn. We nemen dan 
ook steeds de op dat moment geldende 
maatregelen in acht. 

Hieronder tref je de openingstijden van de 
glühweinkraam aan. Deze zijn ook te vin-
den op onze facebookpagina:
-  Zondag 12 december open van 11.00 tot  

17.00 uur

-  Zondag 19 december open van 11.00 tot  
17.00 uur

-  Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag, 
open van 11.00 tot 17.00 uur

-  Zondag 26 december, 2e Kerstdag, open 
van 11.00 tot 17.00 uur

-  Zondag 2 januari open van 11.00 tot 
17.00 uur

Mochten de RIVM-maatregelen rond Kerst 
nog versoepelen, dan is de glühweinkraam 
eveneens geopend op vrijdag 24 december, 
Kerstavond, vanaf 19.00 uur. Raadpleeg 
onze facebookpagina voor de meest actue-
le openingstijden en maatregelen van RIVM.

Graag nodigen wij u uit om een bezoek te 
brengen aan de kerststal of een glaasje te 
drinken bij de kraam. U bent van harte wel-
kom. Mocht u ook nog ideeën of een wens 
in gedachten hebben, dan kunt u dat ken-
baar maken bij de glühweinkraam. 

Beheerstichting Kerststal

Kerststal Hapert gaat weer open
REUSEL-DE MIERDEN - Op zondag 12 
december hebben de vrijwilligers van 
de Stichting Duofi etsen Reusel-de Mier-
den een mooie natuurwandeling uitge-
zet. Het begin en eindpunt is bij IJsboer-
derij Fabor, Hamelendijk 5 in Reusel. De 
wandeling is ongeveer 10 km. 

Op vertoon van uw ticket krijgt u bij de tus-
senstop een kop soep en een broodje ge-
haktbal aangeboden door de vrijwilligers 
van de stichting. Bij het eindpunt krijgt u 
een kop koffi  e/thee of chocolademelk met 
daarbij een ijsje. De tussenstop is een ver-
rassende locatie, zeker de moeite waard 
om mee te gaan wandelen. Op 28 novem-
ber hebben 113 wandelaars genoten van 
een erg mooie wandeling en gezelligheid 
bij de tussenstop. 

U krijgt als u wilt een vragenlijst mee met 
algemene vragen, leuk om onderweg of na 
afl oop op te lossen. Het ingevulde formu-
lier kan men na afl oop van de wandeling in-

leveren bij de vrijwilligers van de stichting. 
Winnaar is degene die de meeste punten 
heeft verzameld na twee wandelingen. 

Het tussenklassement na de wandeling 
van 28 november is: 
1. Marijke Verspaandonk, Hapert     23 pnt.
2. Kees en Toos Roest, Hulsel          22 pnt.
3. Henk en Lindy Lemmens, Hapert 21 pnt.
4. Lian Huijbregts, Reusel                 21 pnt.
5. Carola v.d. Sande, Netersel          20 pnt.

Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur bij 
IJsboerderij Fabor. Denk wel aan de dan 
geldende coronaregels. Tickets, welke 
€ 7,50 kosten, zijn verkrijgbaar bij Moois 
Crea Kado, Markt 22 in Reusel;  IJsboer-
derij Fabor, Hamelendijk 5 in Reusel; 
Ad van Limpt, Kendersekker 6 in Reusel 
of stuur je aanmelding naar a.limpt43@
upcmail.nl. 

Wij wensen u veel wandelplezier!

Herfstwandeling Stichting Duofi etsen
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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

Elke dag geopend 
van 09.00-17.00 uur

Zondag open van 10.00-15.00 uur

SFEERVOL 
KERSTBOMEN 

KOPEN 
Rechtstreeks van het veld!

De verkoop vindt buiten plaats 
in een mooie bosrijke omgeving 

aan de Burgemeester van Woenseldreef 2 in Hapert.

De verkoop is buiten in de natuur waarbij Corona-maatregelen getroffen zijn. 
Bij het verkooppunt zijn voldoende en grote parkeerplaatsen aanwezig. 

JONG & OUD

Voor de vierde 
keer organi-
seert Steunpunt 
Vr i jw i l l igers -
werk Eersel-
v o o r e l k a a r 
samen met ge-

meente Eersel de Secret Santa Kerst-
kaartenactie. ‘Aandacht voor elkaar’, 
dat is de kern. Dat kan al met iets kleins, 
zoals een lief of gezellig Kerstkaartje. 

Vorig jaar kwamen er meer dan 1500 kaar-
ten binnen. Hoe leuk zou het zijn als we er 
dit jaar nog een schepje bovenop kunnen 
doen en nog meer lichtpuntjes kunnen ver-
spreiden! Zeker nu corona weer het dage-
lijks nieuws domineert. Deze actie slaagt 
alleen met jullie hulp. We nodigen iedereen 
dan ook van harte uit mee te schrijven. 
Ook een leuke actie om met je vereniging, 
stichting of school aan mee te doen. Naast 
Kerstkaartjes voor alle bewoners van de 
zorginstellingen, als Zorg in Oktober, Joris  
Zorg, Lunet zorg, willen we dit jaar, net 
als in 2020, ook de zorgmedewerkers en 
zorgvrijwilligers blij maken met een kaart. 
Dat kan een Kerstkaartje zijn of een ander 
kaartje, waar, naast een kerstboodschap, 
ook een bedankje voor hun zorg en inzet 
welkom is. Komen er voldoende kaarten 
binnen, dan kunnen we nóg veel meer 
mensen blij maken met een kaart. 

Ook zin om mee te doen? Iedere kaart is 
welkom, of deze zelfgemaakt of zelf ge-
kocht is, het is de intentie die telt. Heb je 
voor het zorgpersoneel of de zorgvrijwilli-
gers een kaart of kaarten geschreven. Geef 
dit bij jouw kaartje aan zodat wij ervoor 

kunnen zorgen dat ze bij de medewerkers 
terecht komen. Voor alle kaarten geldt dat 
je natuurlijk zelf kunt bepalen of je er je 
naam als afzender op zet of niet. Deze keus 
is aan jou.

Lever je kaartje(s) in vóór vrijdag 17 de-
cember bij de balie van het gemeente-
huis in Eersel, Dijk 15, ter attentie van het 
Steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorel-
kaar. Voor ons is het fijn om te weten wie 
de kaarten hebben gemaakt en geschre-
ven, dus we waarderen het als je er een 
briefje bij doet met je contactgegevens. 
Ook handig als we nog een vraag hebben. 
Dan kunnen we je zeker bereiken. 

Meer weten? Kijk op www.eerselvoorel-
kaar.nl/secretsanta. Wil je graag persoon-
lijk contact over deze actie? Neem dan 
contact op met Mariëlle Voermans van 
Steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorel-
kaar. E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@
eersel.nl, tel. 0497-531304 (maandag t/m 
woensdag) of maak gebruik van het con-
tactformulier op 

www.eerselvoorelkaar.nl/contact

Secret Santa 2021; doe je ook mee 
met de Kerstkaartenactie?

Spelende kinderen op straat, ‘ons mam’ 
in haar schort achter het fornuis, ploe-
gende boeren, winkels en mode, maar 
ook schoolfoto’s of films van optoch-
ten, verjaardagen en straattaferelen: 
duizenden foto’s en films met verhalen 
over leven en werken, bidden en fees-
ten en wonen en ontspannen in Brabant.  
Nu voor iedereen toegankelijk op www.
brabantinbeelden.nl

Beeldverhalen: een feest van herkenning
Het leven in Brabant van de laatste an-
derhalve eeuw is vastgelegd in honderd-
duizenden foto’s en films, zowel van pro-
fessionele fotografen en filmmakers als 
van amateurs. BrabantinBeelden maakt 
een selectie uit dat enorme aanbod, com-
bineert foto’s en films over een bepaald 
onderwerp en vertelt het verhaal erachter. 
Met elkaar geven de beelden én verhalen 
een inkijkje in het Brabantse leven van 
alledag, maar ook dat van bijzondere da-
gen. Van grofkorrelige zwart-witbeelden 
tot achtmillimeterfilmpjes en videobanden: 
BrabantinBeelden opent je ogen voor dui-
zend-en-een bekende en onbekende ver-
halen. Ze zijn gerangschikt op thema: van 
werk, gezondheid, recreatie en de jaren ’50 
tot geloof, liefde, feest en de jaren ’80. Veel 
verhalen zijn een feest van herkenning. Het 
kan je zelfs een weerzien met mensen uit je 
eigen levensgeschiedenis opleveren.

Gedeeld plezier
Brabant is de provincie van samen, delen, 
geven en krijgen. Dat geldt ook voor foto’s 
en films. BrabantinBeelden gunt zoveel 
mogelijk mensen het plezier om samen 
herinneringen aan Brabant te delen. In tal-
loze schoenendozen, kasten of op zolder 
liggen foto’s en films van een voorbije tijd 
die letterlijk uit het zicht zijn geraakt. Om 

ook in de toekomst nog te kunnen zien hoe 
het was in onze provincie, moeten we de 
beelden ervan nú veiligstellen. Jij kunt ons 
daarbij helpen.

Doen we niets, dan blijft er niks van over. 
En wordt dat wat nu nog bij mensen thuis 
op zolder ligt, bij verhuizen of na overlijden 
weggegooid. In Brabant was er nog geen 
instelling die zich provincie-breed inzette 
voor het behoud van historische filmbeel-
den. Daarom heeft het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) deze hand-
schoen opgepakt. De kwetsbare oude film-
rollen moeten actief worden geconserveerd, 
soms gerestaureerd, want gaan anders let-
terlijk verloren in de tijd. We beschikken over 
een speciaal ‘koudedepot’, een ruimte die 
qua temperatuur en luchtvochtigheid is af-
gestemd op oud filmmateriaal. Ook hebben 
we expertise om films te bekijken, te digi-
taliseren en te beschrijven. Op dit moment 
bevat de database zo’n 1300 filmtitels die 
allemaal online te streamen zijn. Dat aantal 
zal de komende tijd fors groeien. Ook het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
(RHCe) heeft bijgedragen aan deze collectie 
Brabantse filmbeelden.

Ook jouw gewone films zijn bijzonder!
BrabantinBeelden bewaart foto’s en films 
van ons verleden. Nu en voor de toekomst. 
Samen met alle Brabanders vormen we 
ons foto- en filmgeheugen van Brabant. 
Help mee, want ook jouw gewone films zijn 
bijzonder! Neem een kijkje op Brabantin-
Beelden. Wil je meer informatie of heb je 
films die je wilt aanbieden? Neem contact 
met ons op en wij helpen je graag.

www.brabantinbeelden.nl
info@brabantinbeelden.nl

tel. 073-6818500

BrabantinBeelden neemt je mee terug 
naar hoe het was in Brabant
Ons filmgeheugen vanaf nu op internet

IJscokar bij KAJV congres, Vught 1937 (Het Zuiden)
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Julianastraat 30 - Diessen

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur - Zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Er is nog volop 
keuze in jassen,
truien, vesten 
en pantalons.

Tevens hebben 
wij in ons 
magazijn 
aantrekkelijke 
aanbiedingen 
en koopjes.
   

‘Het ons-kent-ons gevoel vinden we allebei heel fijn.’

Wanneer Mieke op straat wordt herkend 
als ‘die mevrouw van DELA’, is ze daar best 
trots op. Sinds augustus is ze officieel met 
pensioen, maar helemaal loslaten kan ze 
haar werk nog niet. Daarvoor voelt ze zich 
te verbonden met de mensen in Bergeijk, 
Eersel en Bladel. Gelukkig weet ze dat 
‘haar’ mensen bij opvolgster Marloes in 
goede handen zijn. 

Mieke: ‘Ik ken heel veel mensen in Bergeijk, 
het is een beetje ons kent ons. Mijn moeder 
komt er vandaan en wij wonen hier al 45 jaar  
met ons gezin. Het is thuis. Als ik er een 
uitvaart regelde, was het vaak snel vertrouwd. 
‘Ik weet dat jij Jaantje heet’, zei ik dan 
bijvoorbeeld. ‘Vind je het goed als ik je ook 
zo noem? Noem mij maar gewoon Mieke, 
en niet mevrouw of wat dan ook.’

Gewone momenten
‘Dat laagdrempelige heb ik altijd erg 
belangrijk gevonden. In de dagen voor 
een afscheid ging ik regelmatig even bij 
de mensen binnen om te vragen hoe het 
gaat. Ook de spontante ontmoetingen na 
een uitvaart heb ik altijd heel bijzonder 
gevonden. Dat je elkaar tegenkomt op straat 
of in de supermarkt en even kunt vragen 
hoe het nu is. Die gewone momenten, die 
zijn mooi.’

Het vertrouwen krijgen
‘Als nabestaanden op een goede manier 
afscheid kunnen nemen, helpt ze dat bij de 
weg die ze nog moeten gaan. Een mooie 
uitvaart is altijd een wisselwerking tussen 
de nabestaanden en in dit geval mij. Je doet 
het echt samen, het onderlinge gevoel moet 
kloppen. Ik ben heel dankbaar dat ik al die 
jaren van de mensen het vertrouwen heb 
gekregen om ze op zo’n belangrijk moment 
te ondersteunen. Ook de samenwerking 
met de lokale ondernemers is altijd prettig 
geweest. Daardoor kan ook de opbaring in 
het uitvaartcentrum in de eigen woonplaats 
plaatsvinden.’

Met een goed gevoel met pensioen
‘Ik ken Marloes vanaf haar geboorte.  
Ze heeft bij mijn tweede zoon in de klas  
gezeten op de basisschool, heeft met mijn 
dochter samengewerkt en is al haar hele 
leven goed bevriend met mijn nichtje.  
Ons kent ons, ja. Ik vind het bijzonder dat 
juist zij het stokje van me overneemt,  
het geeft me een goed gevoel dat ‘mijn’ 
mensen bij haar in goede handen zijn.’

Mooi en bijzonder
Marloes: ‘Ik doe dit werk nu anderhalf 
jaar en vind het ontzettend speciaal om te 
doen. Iedere keer weer als ik in een dienst 

zit, word ik gegrepen door de foto’s van de 
overledene. Als het een ouder iemand was, 
denk ik bijvoorbeeld: die man of vrouw 
is ook jong geweest, verliefd geweest, op 
vakantie of in de kroeg geweest – hij of zij 
heeft een heel leven geleid. Dat ik onder-
deel mag uitmaken van het laatste stukje 
daarvan, vind ik heel mooi en bijzonder.’

Vertrouwde sfeer 
‘Net als tante Mieke, want zo noem ik haar 
weleens, ken ik de regio goed. Ik woon zelf 
in Eersel, maar kom oorspronkelijk uit 
Berg eijk. Die vertrouwde ‘ken je die en heb 
je dat gehoord?’ sfeer vind ik heerlijk. Ik ben 
gewoon Marloes en de mensen kunnen me 
altijd appen of bellen, voor iedere vraag of 
onzekerheid. Met DELA heb ik een groot en 
ervaren team achter me, dus als ik het zelf 
een keer niet weet, heb ik altijd iemand om 
me heen die het wél weet. Op die manier 
kan ik de mensen het afscheid geven dat ze 
willen en dat bij ze past. Ik ben heel trots 
dat ik dit voor de mensen in de Kempen 
kan betekenen.’

(Advertorial)

Mieke Jansen-Heijmans neemt na 19 jaar afscheid van DELA en draagt het stokje over aan Marloes Verdonschot-de Kort

Mieke Jansen-Heijmans en Marloes Verdonschot-de Kort van DELA

Neem contact op met Marloes
Benieuwd wat Marloes voor jou kan 
betekenen? Spreek haar gerust aan op 
straat of neem contact met ons op via 
0497 72 97 68.
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weleens, ken ik de regio goed. Ik woon zelf 
in Eersel, maar kom oorspronkelijk uit 
Berg eijk. Die vertrouwde ‘ken je die en heb 
je dat gehoord?’ sfeer vind ik heerlijk. Ik ben 
gewoon Marloes en de mensen kunnen me 
altijd appen of bellen, voor iedere vraag of 
onzekerheid. Met DELA heb ik een groot en 
ervaren team achter me, dus als ik het zelf 
een keer niet weet, heb ik altijd iemand om 
me heen die het wél weet. Op die manier 
kan ik de mensen het afscheid geven dat ze 
willen en dat bij ze past. Ik ben heel trots 
dat ik dit voor de mensen in de Kempen 
kan betekenen.’

(Advertorial)

Mieke Jansen-Heijmans neemt na 19 jaar afscheid van DELA en draagt het stokje over aan Marloes Verdonschot-de Kort

Mieke Jansen-Heijmans en Marloes Verdonschot-de Kort van DELA

Neem contact op met Marloes
Benieuwd wat Marloes voor jou kan 
betekenen? Spreek haar gerust aan op 
straat of neem contact met ons op via 
0497 72 97 68.

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:

 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
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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

Een smakelijk toetje voor als het heerlijk 
avondje is gekomen. Of we het nu met een 
klein of groot gezelschap kunnen vieren er 
is altijd genoeg voor iedereen…

Voor iedereen een fi jne pakjesavond!

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
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FEEST en ZOETE PROEVERIJEN 8

Klop de mascarpone en suiker door elkaar. Als 
het goed gemengd is, roer je de kwark, room-
kaas en advocaat erdoor.
Meng de afgekoelde koffie met de sherry. Ver-
deel een bodempje pepernootjes over vier 
glaasjes. Giet er wat van de sherry-koffie over. 
Schep over de laag met pepernootjes een flinke 
schep van het mascarponemengsel. 

Bestrooi met wat pepernoten en sprenkel er 
weer wat sherry-koffie op. 
Verdeel tot slot het mascarponemengsel over 
de pepernootjes. 
Laat de tiramisu minimaal een uur opstijven in 
de koelkast. 
Garneer de glaasjes met een beetje gehakte
pure chocolade en een pepernoot.

Ingrediënten:
m 100 gr mascarpone
m 2 el suiker
m 100 ml advocaat
m 100 gr roomkaas
m 100 gr kwark
m 100 ml sterke koude koffie
m 25 ml sherry Pedro-Ximenez
m zakje pepernoten
m 4 glaasjes

Garnering:
m stukje pure chocolade
m cacao
m paar pepernoten

Vervang voor kinderen de advocaat door vanillevla en laat de sherry achterwege.

Voorbereiding: 30 minuten

Pepernoten Tiramisu

Klaar in: 1½ uur

T i P

Voor: 4 personen

Bereiding:

Lekker met een glaasje Pedro-Ximenez.W i j n T i P

I Love 
to Cook

met  Ivanka

   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.

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

- 1e en 2e kerstdag gesloten -

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

LOKAAL

BLADEL - Voedselbank Bladel houdt voor 
het eerst dit jaar een inzamelingsactie van 
D.E. waardepunten. Deze punten worden 
verzilverd tegen pakken D.E. Aroma Rood 
voor de Voedselbank. Douwe Egberts ver-
hoogt de schenking met 20%. 

Hartje winter, koud en guur, dan hebben 
veel mensen toch extra zin in een lekker en 
warm kopje koffi  e. Maar niet voor iedereen 
is ‘even een bakkie’ doen vanzelfsprekend. 
Voor mensen die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank is koffi  e een luxe artikel, dat 
niet vaak in het pakket zit. We hopen dat 
zoveel mogelijk mensen hun gespaarde 
D.E. waardepunten uit de keukenlade 
halen en deze aan ons schenken.

DE-waardepunten, bij voorkeur geteld, 
kunnen in de gehele decembermaand wor-
den ingeleverd in de daarvoor bestemde 
en herkenbare dozen die opgesteld staan 
in de meeste supermarkten en de gemeen-
tehuizen in de Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden. U kunt uw punten ook opsturen 
naar Voedselbank Bladel, Bredasebaan 18, 
5531 NB Bladel. Bedankt voor uw bijdrage!

www.voedselbankdekempenzuid.nl

Inzamelingsactie 
D.E. waardepunten
Voedselbank Bladel

REGIO - Zoals bekend worden momen-
teel de Tippie-verhalen uit het boek 
‘Wafwaf Houdoe’ verfi lmd en uitgezon-
den door KempenTV. In overleg met de 
schrijver Riena van Alebeek is een spe-
ciale extra Sinterklaas-afl evering ge-
maakt. 

Deze wordt uitgezonden vanaf nu en daar-
na alle werkdagen tot en met dinsdag 7 
december, steeds om 18.00 uur. Zoals met 
alle afl everingen wordt deze daarna op de 
site van KempenTV geplaatst en is deze 
daar direct te bekijken. 

Van het boek zijn er nog bijna 80 exempla-
ren beschikbaar. In de maand december 
zijn deze bij de (Bruna) boekhandels van 
Bergeijk, Eersel en Bladel (Papierelier) te 
koop tegen een speciale prijs van € 10,00. 
Alle informatie is te vinden op https://www.
facebook.com/WafWafTippie. Mailen naar 
rienfrans.vanalebeek@gmail.com kan ook.

Avonturen van Tippie; 
extra Sinterklaas-
afl evering KempenTV
Uitgezonden op alle werkdagen 
t/m dinsdag 7 december

NETERSEL - Hoofd-
trainer André Vosters 
en vv Netersel heb-
ben na goed onderling 
overleg besloten om 
de samenwerking na 
dit seizoen te beëindi-
gen. Voor André is Ne-

tersel de eerste club waar hij als hoofd-
trainer actief is. Hij zit inmiddels in zijn 
derde seizoen waarin het vaandelelftal 
meedoet om de bovenste plaats(en) in 
de vijfde klasse C.

Voor seizoen 2022-2023 is vv Netersel op 
zoek naar een gemotiveerde hoofdtrainer 
die goed op zijn plaats is binnen een klei-
nere vereniging. De gezellige club heeft 4 
heren- en 1 damesteam en de jeugdafde-
ling werkt samen met Casteren. De selectie 
bestaat uit een mooie mix van jonge gas-
ten en ervaren spelers en het eerste team 
heeft de ambitie om dit jaar minimaal een 
periodetitel te behalen en te spelen voor 
promotie naar de 4e klasse. Geïnteresseer-
de kandidaten kunnen contact opnemen 
met voorzitter Kees Waalen (keeswaalen@
gmail.com).

Het bestuur en de leden van vv Netersel 
willen André alvast bedanken voor de zeer 
prettige samenwerking en alle succes toe-

wensen in het vervolg van zijn carrière als 
trainer. Voor dat het echter zover is, gaat 
iedereen binnen de club er alles aan doen 
om er nog een geweldig seizoen van te 
maken. De vereniging bestaat volgend jaar 
75 jaar, dus als daar ook nog eens sportief 
succes bij komt, is dat reden te meer voor 
een onvergetelijk feest.

Vv Netersel en 
André Vosters na drie 
seizoenen uit elkaar
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Kevin en Dennis Roks, broers, runnen 
samen Solar Crew, het bedrijf dat sinds 
april van dit jaar gevestigd is in Eersel 
maar Hoogeloonse roots hee� . 

Vertel iets over de bedrijfsnaam
Kevin: “Ik begon als ZZP’er in de installatie 
van zonne-energie en was met een paar 
anderen een ‘crew’. Toen het bedrijf 
groeide, is de naam gebleven. Het is een 
mooie groep, een echte crew gebleven.”

Vertel iets over het bedrijf
Kevin begon 10 jaar geleden, Dennis 
kwam er ruim zes jaar geleden bij. Kevin 
weet alles van installatietechniek, Dennis 
veel van bedrijfsprocessen en commercie. 
De combinatie van die twee is goud 
gebleken voor het bedrijf, dat vooroploopt 
in ontwikkeling en technologie. Klanten 
kunnen terecht voor de laatste nieuwe 
vormen van zonnepanelen, worden 
geïnformeerd over subsidies en 
mogelijkheden. Daarnaast is Solar Crew 
een gezellig, Kempisch bedrijf waar de 
medewerkers elkaar echt kennen.

Waarom ben je ondernemer geworden? 
Dennis: “Kevin had me al twee keer eerder 
gevraagd maar ik had een leuke baan. 
Toen hij het derde keer vroeg, zei hij erbij 
dat het de laatste keer was. Hij wilde graag 
met mij verder maar als ik weigerde, ging 
hij iemand anders vragen. Ik heb de kans 
gepakt en daar geen moment spijt van 
gehad. Het werk is afwisselend; naast de 
dagelijkse dingen op kantoor of bij de 
projecten, zitten we ook aan tafel met 
wethouders en bezoeken we leveranciers 
om de laatste technische ontwikkelingen 
te bekijken.”

Hoe typeer je jezelf als ondernemer?
Dennis: “Perfectionistisch en 
vooruitstrevend, wij allebei.”

Tip voor startende ondernemer?
Wat je doet, moet je goed doen, dan
komt de groei vanzelf. Hou daarnaast
de marktontwikkeling in de gaten.

Beste tip die je zelf ooit gekregen hebt?
Stuur het bedrijf op cijfers en feiten en niet 
op je onderbuikgevoel. 

Hoe vind je balans tussen privé en werk?
Kevin: “Moeilijk, aangezien ik samen 
met mijn broer in het bedrijf zit, mijn 
moeder aan de receptie zit, mijn vriendin 
en onze pa parttime bij ons werken. 
Op familiefeestjes wil het nog wel eens 
over zaken gaan. Maar soms nemen we 
bewust afstand en zeggen we: ‘Nu even 
afschakelen’.”

Wat is je grootste uitdaging
als ondernemer?
Dennis: “Op dit moment om aan 
geschikt personeel te komen. Ervaren 
en vakbekwame installateurs zijn dun 
gezaaid en moeilijk te krijgen. Daarom 
richten we ons nu vooral op de jeugd die 
we na de basisopleiding zelf opleiden in 
de zonne-energie en alle kneepjes van het 
vak leren.”

Wat vind je van OBGB?
“Daar hebben we nog niet echt een beeld 
van. We werden net voor de corona lid en 
sindsdien zijn er geen bedrijfsbezoeken en 
netwerkbijeenkomsten geweest. We zijn 
lid geworden om te kunnen sparren met 
collega-ondernemers en te netwerken. 
We hebben er vertrouwen in dat dat weer 
terugkomt en dan gaan we daar zeker in 
investeren.”

www.obgb.nl

OBGB−BEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Solar Crew
BEDRIJVENTERREIN:
Eersel
SECTOR:
Installatietechniek
zonne-energie
LID VAN OBGB VANAF : 2019
AANTAL MEDEWERKERS : 21

Dennis & Kevin Roks

ONDERNEMEND

HAPERT - Op woensdag 24 november 
reikte burgemeester van Bladel Remco  
Bosma de KVO/OBGB-trofee 2021 uit 
aan Pieter Aarts, managing director van 
VDL Gereedschapmakerij. Vanwege 
corona gebeurde dit niet, zoals andere 
jaren tijdens de Algemene Leden Ver-
gadering van OBGB, maar coronaproof 
op 1,5 meter afstand op locatie bij VDL  
Gereedschapmakerij in Hapert. 

VDL Gereedschapmakerij richt zich op het 
ontwikkelen, vervaardigen en onderhouden 
van gereedschappen t.b.v. productiepro-
cessen gericht op de verwerking van plaat-
materiaal in de metaalverwerkende indus-
trie. Vanaf 1978 werd het bedrijf ingelijfd 
bij VDL Groep en de Gereedschapmakerij 
heeft dan ook een nauwe samenwerking 
met de andere productiebedrijven binnen 
de VDL Groep, waaronder buurbedrijf VDL 
VDS Technische industrie. 

Burgemeester Remco Bosma: “De beoor-
deling van de genomineerde bedrijven in 
2021 richt zich op vier aandachtspunten 
en dat zijn opslag, omgeving, voertuigen 
en gebouwen. VDL Gereedschapmakerij 
scoorde op een aantal deelgebieden nèt 

een punt meer dan de andere genomineer-
de bedrijven en dat zorgt ervoor dat de 12e 
trofee een jaar lang in handen komt van dit 
onderscheidende bedrijf.”

Vanuit de gezamenlijke samenwerking tus-
sen brandweer (veiligheidsregio), politie, 
gemeente en ondernemers, het Keurmerk 
Veilig Ondernemen wordt regelmatig een 
schouw verricht op alle bedrijventerreinen 
in de gemeente Bladel, waarbij niet alleen 
openbaar gebied maar ook de bedrijven 
beoordeeld worden op vaste punten, zoals 
verlichting, diefstalgevoeligheid, beveili-
ging, bereikbaarheid van hulpdiensten en 
verloedering. 

Namens het bedrijvenpreventieteam  
waren Renier Saris (Wagenbouw Hapert) 
en Richard Theuws (Theuws Consulting) 
aanwezig. Ook dit jaar werd een aan-
tal bedrijven genomineerd tot mogelijke 
winnaars van de trofee. Richard Theuws 
gaf aan: “VDL Gereedschapmakerij is op 
alle vlakken een lichtend voorbeeld van 
en voor de Kempische Industrie. Net als 
alle andere VDL bedrijven is het een net 
en voorkomend pand, waar rond de deur 
alles qua veiligheid altijd prima in orde is. 
Daarnaast mag VDL Gereedschapmakerij  
als eerste VDL bedrijf gerust als icoon 
beschouwd worden. Uitgegroeid tot een 
wereldonderneming met altijd de focus 
op lokale samenwerkingen, waarmee zij 
voor de hele Kempen al vele jaren een kar-
trekker en stimulans zijn. Met grote trots 
belonen wij als OBGB Preventieteam hen 
graag met deze KVO Trofee!” 

Fotografie: Imca van de Weem

VDL Gereedschapmakerij winnaar 
KVO/OBGB-Trofee 2021

V.l.n.r.: burgemeester Remco Bosma, Frank Rooijakkers en Pieter Aarts
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De energietransitie komt op gang en de 
industrie speelt daar op in. Zo komen er 
verbeterde en nieuwe technieken op de 
markt om zonder aardgas een huis te 
kunnen verwarmen. 

Een voorbeeld van een verbeterde tech-
niek is de hoge temperatuur (HT) warmte-
pomp. Deze kan in een matig geïsoleerde 
woning met radiatoren de verwarming van 
de gasketel overnemen. Tot op heden wer-
den warmtepompen gekoppeld aan lage 
temperatuur (LT) verwarming, zeer geschikt 
voor vloerverwarming. De keuze voor lage 
temperatuur verwarming was logisch. Om 
te kunnen concurreren met een gasketel 
moet het rendement van een warmtepomp 
hoger zijn dan 300%. Want om elektriciteit 
te maken is ook gas nodig. Maar nu aard-
gas verleden tijd gaat worden, hoeft die 
vergelijking niet meer gemaakt te worden. 
Dus is de markt vrij voor HT-warmtepom-
pen. Is het echter een verstandige keuze? 
Voorlopig nog niet. 

Wanneer een warmtepomp hoge water 
temperaturen moet maken (60° tot 80° C) 

doet hij dit met een laag rendement, grote 
kans lager dan 300%. Dit terwijl een LT- 
warmtepomp een rendement haalt van 
meer dan 400%. Op het moment dat 
HT-warmtepomp in de winter een woning 
aan het verwarmen is, wordt de elektrici-
teit opgewekt door een gascentrale. Daar 
wordt dan mogelijk meer gas verbruikt dan 
thuis door een gasketel zou worden ver-
bruikt. Voor de CO2-reductie schieten we 
er dus niks mee op. 

Een HT-warmtepomp verkoopt op dit mo-
ment goed. Je hoeft in huis niets te ver-
anderen. Het is echter pas een oplossing 
in de energietransitie als de warmtevraag 
lager is en er voldoende groene elektrici-
teit beschikbaar is. Daarnaast is het geen 
goedkope oplossing ondanks de subsidie 
en ook het verbruik kan duurder uitpakken. 

Gasketel versleten? Vervangen door een 
nieuwe gasketel en met het overige geld 
je woning energiezuiniger maken. Even-
tueel met een hybride LT-warmtepomp. 
Voorlopig de beste oplossing voor jou 
en het klimaat. Vragen hierover? Bezoek 
onze Energieloketten op zaterdagmor-
gen of stel je vragen via het e-mailadres
energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Hoge temperatuur warmtepomp
Advies over energieverbruik

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

Sporten is leuk, gezond en gezellig. 
Daarom ben ik blij met het prachtige 
sportaanbod op de verschillende 
sportparken in onze gemeente. 
Om onze sportcomplexen toekomst-
bestendig te maken, worden daar nu 
namelijk allerlei initiatieven gestart en 
ideeën bedacht. Ik geef je graag een 
inkijkje in die ontwikkelingen.

Een nieuwe 
korfbalvereniging
De belangrijkste oorzaak van alle reuring 
is de fusie van de korfbalvereniging 
Hapert (VVO) en Hoogeloon (Klimroos), 
waar ook Netersel en Casteren (NeCa) 
ondertussen zijn aangesloten. Dat is 
geen fusie die wij hebben opgelegd want 
de gemeente Bladel stuurt niet actief 
op fusies. De verenigingen hebben zelf 

geconcludeerd dat het beter is voor hun toekomst om samen te gaan. Zij gaan nu 
samen verder door het leven als KVC, een mooie, grote vereniging met voldoende 
vrijwilligers die zorgen voor reuring en nieuwe initiatieven.

We voeren nu gesprekken met KVC over één nieuw korfbalcomplex in Hapert met 
voldoende veldcapaciteit. Dat betekent dat de korfbalvereniging op drie sport-
parken vertrekt en dat daar ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven. Toch is het van 
belang dat er op alle sportparken in onze kernen voldoende te doen blijft want we zien 
sportparken tegenwoordig veel meer als voorziening voor het dorp. Daarom willen we 
naar een multifunctioneel sportpark 2.0, een toekomstbestendige locatie met naast 
sportvelden allerlei extra voorzieningen. Daarvoor hebben we al heel veel verzoeken 
gekregen!

Ideeën voor sportparken 2.0
Voor ideeën en inspiratie vragen we om hulp bij de gemeenschap. Zo hebben we de 
dorpsraad in Netersel gevraagd welke kansen zij zien om hun sportpark te behouden 
en toekomstbestendig te maken. Eén van de wensen is een activiteitenveld waar ook 
kleine evenementen op gehouden kunnen worden en een nishut om een carnavals-
wagen te kunnen bouwen. De nishut is inmiddels vergund. Ook komen er twee licht-
masten bij op het voormalige korfbalveld, zodat de voetballers daar ook kunnen trai-
nen. Zo ontlasten we de andere velden, waardoor de kwaliteit daar weer beter wordt. 

Ook in Casteren wil de voetbalvereniging extra lichtmasten om het veldgebruik te 
spreiden en daar zou het vrijkomende korfbalveld ook een rol in kunnen spelen. 
Verder ontstaat in Casteren dynamiek omdat de handboogvereniging weg moest uit 
haar accommodatie in het centrum. Zij zijn naar het sportcomplex verhuisd, en binnen-
kort start de handboogvereniging samen met het gilde daar de bouw van een nieuwe 
accommodatie. En we zijn in gesprek over de gedateerde panden van de voetbal-
vereniging, die hoognodig aangepakt moeten worden. Tot slot is de dorpsraad ook in 
Casteren actief geweest om nieuwe initiatieven aan te dragen, waarbij we de ideeën 
inmiddels gepresenteerd hebben gekregen.

In Hapert wil de voetbalvereniging graag een kunstgrasveld, en twee weken geleden 
heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze hier positief tegenover staat. Verder komt 
hier een accommodatie voor de nieuwe korfbalvereniging KVC. Nu zit de vereniging 
nog in Hoogeloon, dus we zijn daar nog niet begonnen aan het vernieuwingstraject. 
Binnenkort gaan we ook daar de dorpsraad vragen om mee te denken over een 
toekomstbestendig sportpark. 

In Bladel tot slot zetten we ook grote stappen naar het toekomstbestendig maken van 
het sportpark en de Egyptische Poort. Vorige week hebben we de concept-indeling 
van het sportpark gepresenteerd aan de verenigingen, waarop zij konden reageren. 
Die reacties nemen we mee, zodat we in februari het totaalplan aan de inwoners 
kunnen laten zien waar de gemeenteraad om gevraagd heeft. Een totaalplan inclusief 
nieuw binnenzwembad en zwemvijver voor de gehele gemeente!

Een blik op de toekomst
We werken dus hard aan toekomstbestendige, multifunctionele sportcomplexen in 
onze gemeente, maar we kunnen niet tegelijk op vijf sportparken aan de slag gaan. 
Dat doen we stap-voor-stap: Bladel staat nu in de steigers, in Netersel zijn de eerste 
stappen gezet, in Casteren zijn we in gesprek, in Hapert gaan we dat binnenkort doen 
en in Hoogeloon gaan we ook starten. 

Uiteindelijk willen we vijf prachtige voorzieningen voor onze dorpen, waar iedereen 
terecht kan voor reuring en gezelligheid. En natuurlijk vooral voor een mooi sport-
aanbod! 

Met sportieve groet,

Davy Jansen
Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

Samen werken aan de sportparken
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Een duim omhoog voor de eigenaar van het winkel-
pand aan de Sniederslaan 3 in Bladel voor het 
beschikbaar stellen van zijn etalage voor Teken- 
en schilderclub De Blaalse School om daar een 
raamexpositie in te richten.

Teken- en schilderclub De Blaalse School

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

Een dikke duim omhoog voor de prachtige, fl eurige 
etalage in de Sniederslaan verzorgd door De Blaalse 
school, die daar exposeert met prachtige schilder-
werken van hun leden!

Wilma Jansen-Tenbült

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

Een duim omhoog voor de vrijwilligers van Stichting Duofi etsen RDM. Namens mij en de 
wandelaars die op zondag 28 november hebben deelgenomen aan de wandeltocht, wil 
ik ze bedanken voor de lekkere soep, een perfect broodje gehaktbal, koffi  e en een ijsje. 
Hopelijk is de wandeling op 12 december weer net zo leuk!

Een heel blijde wandelaar

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

Een duim omlaag voor diegene die met zijn/haar 
paard op het fi etspad aan De Heff e in Bladel een 10 m 
lang paardenpoepspoor achterliet. Het fi etspad 
wordt dagelijks gebruikt door vele scholieren. Het is 
onprettig en gevaarlijk glad!

Een buurtbewoonster

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

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

  WIST
     JE 
DAT...?

... de sollicitatiebrief 
van Neil Armstrong 
een week te laat bij 
NASA binnenkwam? 

Een vriend wist hem 
tussen de andere 

brieven te schuiven. 
De rest is geschiedenis: 
Neil Armstrong was de 
eerste mens die voet op 
de maan zette, terwijl 

hij de inmiddels 
wereldberoemde woorden: 
‘Dit is een kleine stap 
voor de mens, maar een 
reuzensprong voor de 

mensheid’ 
sprak.

www.loesje.nl

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

REUSEL - Het weekend na Sinterklaas 
worden kerstbomen verkocht door Jong 
Nederland Reusel, zo kunnen we onze 
clubkas een beetje spekken. 

We verkopen verschillende soorten en 
hoogtes, nog groter dan vorig jaar! Verkoop 
zal plaatsvinden op 11 en 12 december van 
10.00 tot 17.00 uur. U kunt ons en de kerst-
bomen vinden bij onze blokhut de Molen-
hut aan de Hulselsedijk 32 in Reusel, waar 
u zelf de mooiste boom kunt uitkiezen. We 
hebben al kerstbomen vanaf € 7,50 van 70-
140 cm. De allergrootste bomen zijn groter 
dan 2 meter voor € 12,50. Tot dan!

Kerstbomenverkoop Jong Nederland Reusel

Open dag van 
Ge Wit Mèr Nooit 

gaat niet door!

HAPERT - Onlangs stond in deze 
krant te lezen dat carnavalsvereni-
ging Ge Wit Mèr Nooit een open dag 
zou organiseren in december. Je 
raadt het al: die gaat niet door! 

De organisatie denkt na over een 
alternatieve datum en zodra die 
bekend is lees je dat in deze krant 
en de social mediakanalen van de 
bouwersgroep.

De ‘Duim’ gaat omlaag
Als je kat wegloopt van huis, wil je deze 
natuurlijk zo snel mogelijk terugvinden. 
Mochten anderen jouw kat zien, kun-
nen zij dit melden bij de gemeente. De 
gemeente schakelt dan de Dieren-
bescherming in. 

Als je kat niet gechipt is, is het voor de Die-
renbescherming niet mogelijk om jou als 
eigenaar te achterhalen. Hierdoor wordt in 
83% van de gevallen de eigenaar van een 
kat niet teruggevonden. Laat je kat daarom 
chippen bij de dierenarts. Zo vergroot je de 
kans om je kat terug te vinden.

Laat je 
kat chippen
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

De Reumapatiëntenvereniging behartigt 
belangen voor mensen met een reumati-
sche aandoening. We organiseren diverse 
activiteiten, geven informatie, zorgen voor 
lotgenotencontact en geven daar waar  
nodig deskundige begeleiding. Voor ons 
bestuur zoeken wij een:

Algemeen Bestuurslid
Het bestuur vergadert éénmaal per maand. 
Daarnaast legt het bestuur tweemaal per 
jaar verantwoording af aan de leden. Dit ge-
beurt tijdens het indienen van de begroting 
in december en de jaarlijkse algemene le-
denvergadering in februari of maart. Naast 
het bestuur heeft onze vereniging een aantal 
werkgroepen, activiteiten, beweeggroepen, 
communicatie en ziekengroep.

Heb je affiniteit met de Reumavereniging, 
ben je breed georiënteerd en ruim inzet-
baar? Dan zijn we blij met jouw deelname 
aan en inzet binnen ons bestuur.

Ondersteuner bestuurslid Activiteiten
Door het jaar heen organiseert onze ver-
eniging diverse activiteiten zoals lezingen, 
wandel- en fietstochten, kienmiddagen, 
een busreisje en de eindejaarbijeenkomst.

Vind je het leuk om samen met ons be-
stuurslid gezellige activiteiten te organise-
ren? Heb je affiniteit met de Reumavereni-
ging, ben je enthousiast en zou je graag 
een steentje willen bijdragen aan activitei-
ten voor Reumapatiënten? 

Neem voor aanvullende informatie contact 
op met Marianne Som, 06-51879685 of  
administratie@rpv-dekempen.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

(Marktonderzoek)

1.000 brieven versturen?
Stuur ‘Martha’ een e-mail op

snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor

Vandaag nog
========================

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

Gespecialiseerd 
in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Helaas hebben 
we de jaarlijkse 
gouden paren 
b i j e e n k o m s t 
vanwege de 
aangescherpte 
coronamaatre-

gelen ook dit jaar moeten annuleren. 

Dubbel pech, want zowel alle 50 jaar ge-
trouwde inwoners van dit jaar als vorig jaar 
waren uitgenodigd voor een feestelijke bij-
eenkomst in De Muzenval. Wij vinden het 
dan ook erg jammer dat het geen doorgang 
kan vinden en hopen dat er volgend jaar 
een nieuw moment komt.

Gouden paren 
bijeenkomsten 
gaan niet door!

Annulering voorstellingen 
‘Club Koetsie Koe’

WESTERHOVEN - Ondanks alle voorbereidingen en inzet zijn we, vanwege  
oplopende Covid-besmettingen en nieuwe maatregelen, helaas genoodzaakt 
om onze geplande voorstellingen van 10, 11, 17 en 18 december te annuleren.

Toneelclub Westerhoven & Zanggroep Stringz
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WORD JIJ PART OF 
THE BEST PART? 

Wij zijn de beste in CNC verspanen. Gespecialiseerd in het maken van specifieke machineonderdelen tot ‘schoendoos’ 
formaat. Bewerkingen kleiner dan een honderdste millimeter zijn bij ons eerder regel dan uitzondering. Onze diensten 
spitsen zich toe op klantorder specifieke machineonderdelen in de vorm van CNC Draaien, CNC Frezen, Nabehandeling 
en Kwaliteitscontrole.

Bij GFM ligt de focus altijd op groei, samenwerking en resultaat. Voor onze klanten, maar zeker ook voor onze mensen. 
Bij ons ben je letterlijk part of the best part. Onze mensen maken GFM, daarom steken we veel tijd en energie in hun 
(persoonlijke) ontwikkeling en het creëren van een perfect werkklimaat. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen we je nu wel 
vertellen … maar je moet het gewoon ervaren. Toch geven we je een kleine opsomming van hetgeen we je o.a. te 
bieden hebben:

Je werkt aan bijzondere producten met gave machines en het 
beste gereedschap. Gewoon ‘goei spul’

Gratis Fit Factory fitnessprogramma voor medewerkers van GFM

Het weekend begint bij ons op vrijdagmiddag om 14.30 uur

Vrijdagmiddagborrel in onze eigen kroeg; the-best-BAR

Altijd uitdaging; GFM blijft je prikkelen

OVER GFM

PART OF THE BEST PART

Vacatures 

Productiemedewerker 
Werktijden in overleg

Planner
Fulltime | HBO werk- en denkniveau

Vakantiemedewerker  
Werktijden in overleg

Meewerkend Teamleider Draaien
Fulltime | HBO werk- en denkniveau

Vakspecialist Draaien
Werktijden in overleg

Vakspecialist Frezen
Werktijden in overleg

“IEDEREEN IS HIER GELIJK EN ÉCHT ONDERDEEL VAN 
GFM. WE HEBBEN OOK ALLEMAAL DEZELFDE MINDSET; 
VOORUITSTREVEND ZIJN EN BLIJVEN.”

LIEKE OVER WERKEN BIJ GFM

Lees verder op onze 
vacaturepagina. Scan 
de QR code met je 
mobiele device.

| Onderdeel van
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Vacature handige Harrie 
[productiemedewerker]

Wij zijn op zoek naar:
Een handige Harrie met technische kennis 
Iemand die op het gebied van e- & w-installatie alles kan aansluiten
Een persoon die al vaker heeft gebouwd. Je kent het klappen van de 
zweep in de praktijk
Iemand die wellicht ervaring heeft in de machine- en apparaten-
bouw
Zelfstandigheid
4 of 5 dagen beschikbaarheid. Waarbij wij het in overleg prima vin-
den wanneer je zelf je tijd indeelt
Aan de slag als ZZP’er of gepensioneerde kan ook!

Enthousiast?
Bel of mail ons voor een kennismaking! CV en motivatie zijn niet nodig. We horen 
gewoon graag waarom je bij ons aan de slag wilt. Je kunt ons bereiken via:
+31 (0)497 234 995 of info@cubicq.nl

Meer informatie op cubicq.nl

Samen timmeren we aan de weg … 
Of ja, in dit geval onze modulaire -sanitair- kubus!

Hermans Tweewielers BV met winkels in Hapert en Reusel 
is op zoek naar nieuwe collega’s.

We hebben plaats voor het invullen van 2 fulltime functies:

Een fi etstechnicus (m/v) 
•  Iemand die pas in het bezit is van een diploma fi etstechnicus en die verdere 

werkervaring als zodanig wil opdoen óf
•  Iemand die het diploma fi etstechnicus op niveau 2 heeft afgerond en die graag 

verder wil gaan met niveau 3 en/of niveau 4. Wij begeleiden je graag daarin óf
•  Iemand die als monteur geschoold is en de overstap wil maken naar het fi etsenvak

Een enthousiaste, jonge leerling fi etstechnicus (m/v)
•  Iemand die de opleiding fi etstechniek al volgt of graag wil gaan volgen.

Beide functies zijn full-time maar kunnen eventueel ook door 
(meerdere) parttimers worden ingevuld.

Interesse?
Herken je jezelf in een van deze vacatures, stuur dan je CV met motivatie naar 
info@hermans-tweewielers.nl onder vermelding van vacature fi etsmonteur of 
vraag naar het sollicitatie formulier in een van onze winkels.

NIEUWE UITDAGING? NIEUWE UITDAGING? 

WORDT JIJ ONZE WORDT JIJ ONZE 
NIEUWE COLLEGA?NIEUWE COLLEGA?

W www.hermans-tweewielers.nl
E   info@hermans-tweewielers.nl

Kerkstraat 14 • Hapert
T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
T 0497 - 641367

KEMPEN - Jacqueline van Poeteren is per 
1 februari 2022 de nieuwe directeur-be-
stuurder van Cordaad Welzijn/Welzijn de 
Kempen. Ze volgt daarmee Robert Tops 
op die afgelopen woensdag 1 december 
is vertrokken. In de tussentijd neemt het 
managementteam alle bestuurlijke taken 
waar, met Angelique Vervoort als tijdelijke 
directeur-bestuurder.

“Ik heb er ontzettend veel zin in”, vertelt 
Jacqueline. “Om samen met de vrijwilligers, 
medewerkers, samenwerkingspartners en 
inwoners van negen prachtige gemeenten 

aan de slag te gaan met de opgaven die 
er zijn. Zoals het borgen van de organisa-
tieontwikkelingen, de profi lering en verdere 
professionalisering in een toff e organisatie 
die staat als een huis.”

Jacqueline, van origine orthopedagoog en 
bedrijfskundige, is goed bekend met de 
wereld van welzijn en het sociaal domein. 
Na ruim 15 jaar als leidinggevende in een 
grote brede welzijnsorganisatie maakte ze 
de overstap naar de lokale overheid. Hier 
heeft ze verschillende rollen vervuld met de 
focus op zorg, welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening. En nu keert ze dus weer 
terug naar haar welzijnsroots.

Per 1 februari start ze bij Stichting Cordaad 
Welzijn, waar de merken Welzijn de Kem-
pen, Brede School Veldhoven en Cordaad 
Welzijn onder vallen. Het wervingstraject is 
snel gegaan. Uit medewerkers, vrijwilligers, 
ondernemingsraad, managementteam en 
Raad van Toezicht werd een benoemings-
adviescommissie gevormd. Zij hebben het 
wervings- en selectieproces zelf en met 
veel plezier uitgevoerd. 

“Binnen twee maanden na de ontslagbrief 
hebben we een sterke, nieuwe opvolger 
gevonden met een persoonlijkheid die ook 
echt bij de organisatie past”, aldus Peter 
Vereijken, voorzitter van de Raad van Toe-
zicht. “Daaruit blijkt ook de kracht van onze 
organisatie: korte lijnen, direct inspelen op 
de situatie en zorgvuldig doorpakken met 
wat er is.”

Jacqueline van Poeteren nieuwe 
directeur-bestuurder Cordaad 
Welzijn/Welzijn de Kempen

BANENMARKT
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

NL-Alert testbericht op maandag 6 december. 
Ontvangt u hem ook? 
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u 
waarschuwt en informeert over acute noodsituaties. Op 
maandag 6 december zendt de overheid rond 12:00 uur 
een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland. Zo kunt u 
ervaren hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. U ontvangt 
het NL-Alert testbericht op uw mobiele telefoon. Let wel 
op, als u oordopjes of een koptelefoon gebruikt dan kan 
het NL-Alert luid binnenkomen. 

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert bij 
levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Denk aan 
een grote brand op een industrieterrein, onverwacht 
noodweer of een rookwolk met giftige stoffen. In een 
NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat u moet 
doen en waar u meer informatie en updates kunt 
vinden. Ontvangt u een NL-Alert? Lees het bericht direct, 
kom in actie en informeer anderen.

Zo ontvangt u een NL-Alert
NL-Alerts ontvangt u op uw mobiele telefoon. Als u een 
NL-Alert binnenkrijgt, hoort u een hard en doordringend 
alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal berichtje. 
U ziet het NL-Alert gelijk op het beginscherm van uw 
mobiele telefoon. Om NL-Alerts te ontvangen, moet uw 
mobiel opgeladen zijn én aanstaan. 

Voor het ontvangen van NL-Alerts hoeft u niets in te 
stellen op uw mobiele telefoon. Het is gratis en 
anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend. U 
ontvangt een NL-Alert ook als het mobiele netwerk 
overbelast is. Naast NL-Alert op uw mobiel, ziet u 
NL-Alerts ook op steeds meer digitale 
reisinformatieschermen van het openbaar vervoer en 
digitale reclameborden. 

Hoe zendt de overheid NL-Alerts uit 
De overheid kan NL-Alerts uitzenden via alle zendmasten 

van Nederlandse telecomproviders. Tijdens een 
noodsituatie bepaalt de lokale veiligheidsregio in welk 
gebied het NL-Alert uitgezonden moeten worden. Dit is 
afhankelijk van de plek van het incident en bijvoorbeeld 
van hoe de wind staat. Door de wind kan een gevaarlijke 
rookwolk met giftige stoffen ook uw woonplaats 
bereiken, zelfs als dat kilometers verderop is. Bent u 
verbonden met een zendmast die bereik heeft in het 
getroffen gebied? Dan ontvangt u het NL-Alert. 

Geen NL-Alert ontvangen? 
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u het NL-Alert 
niet ontvangt. 
•  Uw mobiele telefoon stond uit of op vliegtuigstand.
•  U had tijdelijk geen bereik.
•  Uw mobiele telefoon was niet verbonden met een 

zendmast die het NL-Alert uitzond.

7 december Nationale 
Vrijwilligersdag: 
vrijwilligers bedankt!
De afgelopen twee jaar heeft iedereen moeten leren 
om zich aan te passen aan de steeds veranderende 
coronaregels. Zo hebben onder andere de vele 
vrijwilligersorganisaties in de gemeente Bladel vaak 
moeten schakelen. Ook nu moet er weer gezocht 
worden naar mogelijkheden om binnen de 1,5 
meter maatregel nog iets te kunnen organiseren. 

Geheel belangeloos zorgen vele vrijwilligers voor 
een fijne en leefbare samenleving. Denk hierbij aan 
alle vrijwilligers bij bijvoorbeeld sportverenigingen, 
de zorg, kinder- en jeugdorganisaties en 
cultuurgerichte organisaties, maar ook de 
afvalopruimers of de mensen die eenzame ouderen 
bezoeken. 

De gemeente Bladel wil alle vrijwilligers die zich het 
afgelopen jaar hebben ingezet voor iemand anders, 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder jullie 
betrokkenheid, flexibiliteit en enorm grote inzet, 
was voor velen de coronaperiode nog zwaarder 
geweest.

Wilt u ook als vrijwilliger aan de slag, bekijk dan 
eens de vacatures op  
www.vrijwilligersbureaubladel.nl of neem contact 
op via info@vrijwilligersbureaubladel.nl of  
06 - 2170 3692. U kunt het vrijwilligersbureau ook 
volgen op Facebook: @vrijwilligersbureaubladel. 

In verband met dakrenovatie bij sporthal Eureka is op 
dinsdag 7 december 2021 van 07.00 uur tot 13.00 uur 
een deel van de Kerkstraat (ter hoogte van 

huisnummer 23) in Hapert afgesloten voor al het 
verkeer. Basisschool De Palet en de parkeerplaatsen zijn 
vanaf de Julianalaan bereikbaar.

Afsluiten Kerkstraat Hapert
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Watertransitie is dé 
opgave van De Dommel 
tot 2050

Waterschap De Dommel zet in op een 
toekomstbestendige waterhuishouding. Zo kan ze 
een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige 
leefomgeving. Het bestuur van het waterschap heeft 
deze ambitie vastgesteld met het zogenaamde 
Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Watergraaf Erik de Ridder over de ambitie: “In 2050 
willen we een leefomgeving die klaar is voor de 
toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat 
laatste wil zeggen; een waterhuishouding die 
robuust, flexibel en in balans is met de natuur en de 
omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit. 
De droge zomers van 2018, 2019 en 2020, én de 
wateroverlast in 2021 tonen de urgentie aan en 
laten zien dat we wel fundamenteel moéten 
veranderen. Wij noemen deze grote veranderopgave 
de watertransitie.”

Het klimaat verandert, daardoor is het watersysteem 
van Midden-Brabant kwetsbaar geworden. Daarbij 
speelt mee dat het weer extremer wordt, de vraag 
naar ruimte toeneemt en er meer (grond)water 
wordt verbruikt. Bovendien is ons water, ondanks 
alle inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg. 
Daarnaast zijn er ook andere uitdagingen in de 
leefomgeving. Denk aan natuurherstel, de energie- 
en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. 
Het watersysteem speelt een cruciale rol in ál deze 
uitdagingen. 

Andere aanpak
De komende zes jaar wil het waterschap het verschil 
maken door de focus in de aanpak te verleggen. De 
ambitie en de verandering zijn: 
•  van beekdalgericht naar gebiedsgericht: de 

aandacht gaat vanaf nu ook naar de flanken, de 
hoge zandruggen en het bebouwd gebied, niet 
alleen naar het beekdal; 

•  van een sectorale aanpak naar een integrale 
aanpak; samen met overheden en gebiedspartners 
werkt het waterschap aan meerdere doelen in het 
gebied;

•  van ‘water afvoeren’ naar ‘elke druppel telt’; het 
waterschap richt het waterbeheer in op maximaal 
water vasthouden, ze gaan minder grondwater 
gebruiken en slimmer sturen. 

Samen in het gebied
In het Waterbeheerprogramma schetst het 
waterschap zijn visie voor de lange termijn. Ze wil 
samen met partners en andere watergebruikers 
werken aan concrete uitvoeringsplannen, waarin 
samen gezocht wordt naar nieuwe oplossingen en 
antwoorden. Het waterschap wil meer water 
vasthouden in het gebied, dit water benutten voor 
gebruik in droge periodes én voor de noodzakelijke 
aanvulling van het grondwater. Ook werkt het 
waterschap aan een betere waterkwaliteit in ons 
gebied. Naast de wateropgaven, ziet het waterschap 
kansen om opgaven in het gebied slim met elkaar te 
verbinden.

Online magazine
Waterschap De Dommel heeft een online magazine, 
waarin staat hoe ze de komende zes jaar gaat 
werken aan deze watertransitie. In het magazine 
staat de ambitie, wat nieuw is aan de aanpak en 
wat de resultaten moeten zijn. Lees meer op 
www.dommel.nl/wbp.

Wat is ErvenPlus?
ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, 
Orbis, Brabantse gemeenten en lokale 
natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering 
van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals de 
zwaluw, mus, uil en vleermuis. In de vorige twee rondes 
van ErvenPlus zijn speciale erfscans uitgevoerd op ruim 
1.100 erven en zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, 
fruitbomen en andere bomen aangeplant. Voor 
specifieke doelsoorten zijn meer dan 8.000 nestkasten, 
muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken 
geleverd. ErvenPlus3.0 geeft vervolg aan deze aanpak in 
25 gemeenten en dus ook in de gemeente Bladel. De 
Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij 
en de gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering.

Waarom doet de gemeente Bladel mee?
Veel soorten zijn afhankelijk van erven en het 
aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en 
nestplaatsen. Doordat boerenerven de afgelopen 
tientallen jaren steeds ‘netter’ zijn geworden en meer 
zijn verhard voor machines en gebouwen, of gewoon 
voor het gemak van weinig onderhoud, zijn deze 
plekken nu minder geschikt voor dieren en vogels. Dat is 
jammer en problematisch, want zo gaan veel 
erfbewonende soorten al jaren achteruit in aantallen. 
Via ErvenPlus wordt deze achteruitgang onder de 
aandacht gebracht en worden maatregelen genomen 
om het leefgebied van deze soorten te verbeteren. 
Bestaande erven krijgen dankzij het project een plus 
voor meer biodiversiteit. Bovendien maakt de 
streekeigen beplanting het buitengebied van onze 
gemeente aantrekkelijker.

Deelnemer worden?
In de periode 2022-2024 kunnen er in de gemeente 
Bladel in totaal negen erven meedoen. Bent u 
woonachtig op een erf in het buitengebied en 
geïnteresseerd in streekeigen beplanting en 
soortbeschermende maatregelen? Dan kunt u zich 
aanmelden via www.brabantslandschap.nl/ervenplus.  
Vervolgens wordt beoordeeld of uw erf in aanmerking 
komt. Als dat het geval is, wordt contact met u 
opgenomen voor het inplannen van een ‘erfscan’. Een 
opgeleide erfscanner komt dan uw erf onder de loep 
nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen 
worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, 
fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, 
mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de 
erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met 
inrichtingsschets gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. 
Bij akkoord zal levering van de maatregelen plaats 
vinden. 

Kan er ook iets buiten ’t erf?
Het doel van ErvenPlus3.0 is om de komende jaren 
500 erven ‘biodiverser’ in te richten. Maar daarnaast 
wordt nadrukkelijk gekeken of er ook buiten het erf 
mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. 
Hiervoor zijn andere regelingen, zoals de 
Stimuleringsregeling Landschap (StiKa ) en de 
Subsidieregeling Natuur operationeel. Door bij te dragen 
aan het project ErvenPlus zorgt onze gemeente voor een 
mooier en leefbaarder platteland.

Meer biodiversiteit op erven in gemeente Bladel

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 16 november 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie voor particulieren 2020-2021
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Verordening Toeristenbelasting 2022
Akkoord met het conceptraadsvoorstel en besluit. 
Wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Melding apv/bijzondere wetten
Hapert
•       Burg. Van Woenseldreef 37, organiseren van een 

jeugdveldrit op 19 december 2021.

Netersel
•       Carolus Simplexplein 15, organiseren van de hei 

en vennentocht op 21 november 2021.

Milieumelding
Bladel
•       De Uitgang 25, veranderen van een 

varkenshouderij.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Europalaan 14, bouwen van een tuinhuis met 

overkapping;
•       Overland 4, bouwen van een bedrijfspand;
•       Sniederslaan 54, gedeeltelijk slopen van een 

woning en het verwijderen van asbesthoudende 
materialen;

•       Sniederslaan 67A, plaatsen van een verlicht 
reclamebord;

•       Postelweg (hoek Postelweg en Beemdstraat), 
oprichten van een voorzieningengebouw voor het 
Pius X College.

Casteren
•       Kerkeneind 18B, tijdelijk bewonen van een nieuw 

te bouwen (vergunningsvrije) garage.

Hapert
•       Abdijstraat 2, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het wijzigen van een kinderdagverblijf naar 
een woning;

•       Boslaan 8, uitbreiden en verbouwen van een 
woning en het kappen van twee bomen;

•       Industrieweg 23, aanbrengen van gevelreclame 
op de voorgevel van een bedrijfspand.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       De Uitgang 25, veranderen van een 

varkenshouderij, datum besluit: 17-11-2021.

Casteren
•       De Vurste Putten 25, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
17-11-2021;

•       Kerkeneind 18A, bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit, datum besluit: 22-11-
2021.

Hapert
•       De Pan 17, uitbreiden van een woning en het 

plaatsen van een paardenschuur, datum besluit: 
23-11-2021;

•       Loonseweg 16, uitbreiden van een 
bedrijfswoning, datum besluit: 18-11-2021.

Netersel
•       De Muilen 14A, bouwen van een tijdelijke nishut 

ten behoeve van het bouwen van 
carnavalswagens, datum besluit: 23-11-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       Mastbos ongenummerd (naast nr. 46), afwijken 

van het bestemmingsplan voor het bouwen van 
een bedrijfspand met bedrijfswoning en het 
aanleggen van een inrit, datum besluit: 
22-11-2021.

Vergunning apv/bijzondere 
wetten verleend

Bladel
•       ter hoogte van Gindrapassage 18, plaatsen van 

bouwhekken, bouwketen en opslagcontainers van 
week 52-2021 tot en met week 3 -2022, datum 
besluit: 22-11-2021.

Hapert
•       ter hoogte van Burg. Van Woenseldreef 5, 

innemen van een standplaats voor de verkoop van 
oliebollen op 31 december 2021 en in de jaren 
2022, 2023, 2024 en 2025, datum besluit: 
17-11-2021.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Stedelijk Gebied 2022” en 
een tweetal ontwerpbesluiten 
hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Stedelijk Gebied 2022” ter inzage ligt. 

Tevens maken Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bladel bekend dat zij voor de adressen
Het Look ong. te Bladel en De Wijer 23 te Hapert 
ontwerpbesluiten heeft genomen voor ontheffing 
hogere grenswaarde Wet geluidhinder.

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op 
diverse locaties binnen de kernen van de gemeente 
Bladel. Voor zes locaties worden nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor 12 locaties 
gaat het om een kleinschalige aanpassing of correctie 
van het huidige geldende bestemmingsplan.

De zes nieuwe ontwikkelingen betreffen de volgende 
locaties:
•       Bossingel 4, Bladel, het vervangen van een 

vrijstaande woning door vier vrijstaande 
woningen;

•       Christinelaan 10-12, Bladel, het vervangen van 
een maatschappelijke voorziening door twee 
levensloopbestendige vrijstaande woningen;

•       Het Look ong., Bladel (tussen Het Look 1 en Het 
Look 11-15), het vervangen van de mogelijkheid 
voor een vrijstaande woning door een twee-
onder-één-kap woning;

•       Het Kaar ong., Hapert (achter Ganzestraat 30 
Hapert), het toevoegen van één vrijstaande 
woning in de tuin van de bestaande woning aan 
de Ganzestraat 30 te Bladel;

•       Lakenvelder ong., Hapert (achter De Wijer 15 
Hapert), het oprichten van een twee-onder-één-
kap woning;

•       De Wijer 23, Hapert, het vervangen van een 
vrijstaande woning door een vrijstaande woning 
en een twee-onder-één-kap woning.

De kleinschalige aanpassingen of correcties betreffen 
de volgende locaties:
•       P.G. Ballingslaan 5, Bladel, omzetten bestemming 

‘’Verkeer’’ naar de bestemming ‘’Wonen’’.
•       Bèrschotten 15, Bladel, de aanduiding 

‘’bedrijfswoning’’ ligt op de verkeerde locatie
•       Hallenstraat 27, Bladel, de aanduiding 

‘’bedrijfswoning’’ ontbreekt
•       Marktstraat 14, Bladel, de mogelijkheid tot het 

realiseren van een terras is te beperkt ingetekend.
•       Raambrug 26 en 28, Bladel, de aanduiding 

‘’bedrijfswoning’’ ligt op de verkeerde locatie
•       Hoofdstraat 24, Hoogeloon, verwerken verleende 

omgevingsvergunning
•       Kerkstraat 90, Hapert, verwerken verleende 

omgevingsvergunning
•       Loonseweg 16, Hapert, de aanduiding 

‘’bedrijfswoning’’ ligt op de verkeerde locatie
•       Kerkstraat 76, Hapert, planologisch-juridisch 

regelen van een bestaand horecabedrijf op de 
begane grondlaag welke vergund is.

•       Jupiter 21, Hapert, omzetten bestemming 
‘’Verkeer’’ naar de bestemming ‘’Wonen’’.

•       Markt en omgeving, Hapert, ontbreekt 
aanduiding ‘’evenemententerrein’’.

•       Ganzestraat 21, Hapert, passende bestemming 
toekennen aan een voormalig agrarisch bedrijf 
aan de rand van de kom.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 3 december 2021 tot en met 13 
januari 2022 ter inzage bij het Klant Contact Centrum 
(KCC) in het gemeentehuis. 
U kunt de stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. 
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op 
welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking 
heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met de heer J.M.H.L. Scheres 
van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.
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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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Vrijdag 17 december, verschijnt de 
laatste PC55 van dit jaar. 

PC55 komt niet uit op 
vrijdag 24 december

en vrijdag 31 december.

De eerste PC55 in het nieuwe jaar 
is de editie van 

vrijdag 7 januari.

Redactie PC55

Indexering. Wat is het?
De wet bepaalt dat alimentatiebedragen 
elk jaar per 1 januari verhoogd moeten 
worden met een door de overheid jaarlijks 
vast te stellen percentage. Dat is indexe-
ring. Deze indexering moet worden toege-
past op zowel partneralimentatie als kin-
deralimentatie (tenzij u onderling destijds 
anders hebt afgesproken). Het percentage 
wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister 
van Justitie en Veiligheid en is gebaseerd 
op de loonindex (gemiddelde stijging van 
de lonen in Nederland). 

Zowel de bij gerechtelijke uitspraak als de 
bij overeenkomst vastgestelde bedragen 
voor levensonderhoud (partner- en kin-
deralimentatie) worden jaarlijks van rechts-
wege geïndexeerd. De indexering is dus 
niet alleen van toepassing als er een ge-
rechtelijke uitspraak is, maar ook als u sa-
men afspraken hebt gemaakt en deze hebt 
vastgelegd in bijvoorbeeld een convenant 
en/of ouderschapsplan. Van rechtswege 
wil zeggen dat deze automatisch toege-
past moet worden en  er geen nieuwe af-
spraken hoeven worden gemaakt of rech-
terlijke uitspraak is vereist. 

Zelf uitrekenen en betalen
De alimentatieplichtige moet zelf de ver-
hoging doorvoeren en voor betaling van 
het verhoogde bedrag zorgdragen (uit 
zichzelf). Alimentatieplichtigen dienen de 
vastgestelde alimentatie telkens voor de 
eerste dag van iedere nieuwe maand
aan alimentatiegerechtigden te hebben 
voldaan. De eerste keer dat het nieuwe 
alimentatiebedrag voldaan dient te wor-
den is dan ook in december 2021 voor de 
maand januari 2022. 

Het percentage voor 2022 bedraagt 1,9%. 
Met de handige rekentool waarnaar wordt 
verwezen op onze website www.knegt-
mansadvocaten.nl (onderdeel echtschei-
ding) ziet u in één oogopslag welk bedrag 
per 1 januari 2022 (te betalen in december 
2021) betaald of ontvangen zal moeten 
worden. 

Wat als ik tot nu toe nooit indexering 
heb ontvangen?
De indexering moet jaarlijks worden vol-
daan, maar dat gebeurt lang niet altijd, 
bijvoorbeeld omdat niet iedereen weet dat 
dit moet. De verplichting om de jaarlijkse 
verhogingen alsnog te voldoen, blijft wel 
bestaan. Alleen de achterstallige indexe-
ring die ouder is dan vijf jaar, is niet meer te 
incasseren, omdat deze is verjaard. 

Wijs elkaar - als alimentatieontvanger en 
-betaler -  op deze verplichting en maak 
gebruik van de rekentool om de verhoging 
en het nieuwe bedrag te berekenen. Komt 
u er samen niet uit, overweeg dan om 
samen naar een mediator te stappen of 
contact op te nemen met een advocaat die 
u zal informeren en adviseren en waar mo-
gelijk en nodig zal helpen bij het incasseren 
van de verhoging. 

Kunt u als alimentatiebetaler het zich (bij-
voorbeeld vanwege gevolgen van Corona) 
niet veroorloven om een hogere bijdrage te 
gaan voldoen? Laat u dan eens informeren 
en adviseren over de mogelijkheden om een 
wijziging van de bestaande alimentatierege-
ling (gerechtelijke uitspraak of convenant / 
ouderschapsplan) te kunnen verkrijgen. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Indexering alimentatie – percentage 2022

INFORMATIEF

Hardwerkende ondernemers, fanatieke 
sporters, vakantiegangers, feestvier-
ders en levensgenieters, wandelaars 
en natuurliefhebbers, buurtverbinders, 
spelende kinderen, tortelduiven... 

Ze wonen allemaal in Reusel-De Mierden. 
En we zijn ook nog eens het meest relaxte 
‘volkje’ van Nederland! 

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

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

Fotowedstrijd: de mensen 
van Reusel-De Mierden
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ZWARTAKKERS 30  BLADEL   T.06-46244776

DIVERSE 
KLEUREN 
EN MATEN 

IN POT EN LOS

KERSTBOMEN 
TE KOOP

GLAS IN LOOD
bij u thuis

Albert van den Berk
Rund 11 - Bergeijk

Tel. 06-50606655
f2havandenberk@hetnet.nlwww.woon-trend.nl

Kerkstraat 47  • 5527 EE Hapert 
Tel. 0497-745557

OndervloerOndervloer
nu 2,50 p.m.nu 2,50 p.m.

GROTE COLLECTIE 
VLOERKLEDEN

Op zoek naar een betaalbare Op zoek naar een betaalbare 
Laminaatvloer? Laminaatvloer? 
Bij ons voor de laagste Bij ons voor de laagste 
prijsgaranti e prijsgaranti e 

200x300 

50,00

170x230 

30,00

Openingstijden: ma. gesloten
di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 uur

REGIO - Bij Oktober werken veel pro-
fessionele zorgverleners, maar geluk-
kig kunnen wij ook rekenen op de hulp 
van vrijwilligers. Dat het vrijwilligers-
werk in de ouderenzorg heel divers is 
en ook heel verschillende mensen aan-
trekt bewijzen de drie vrijwilligers die 
we hier aan het woord laten. Drie gene-
raties die allemaal op een andere ma-
nier met een andere achtergrond, zich 
inzetten voor onze bewoners.

Jong en oud samen
Sofie Delansay is een 17-jarige scholiere. 
Sinds het begin van dit jaar zet zij zich in 
als vrijwilliger op Oktober-locatie ‘t Hof-
huys in Bergeijk. Ze besloot zich aan te 
melden toen ze een oproep van Oktober 
zag in de krant. 

Sofie: “Ik wilde al langer iets nuttigs doen, 
toen ik de oproep zag dacht ik ‘nu ga ik 
echt aan de slag’. Ik werd met open ar-
men ontvangen bij Oktober. Alle hulp is 
welkom. Elke zaterdag besteed ik 2 uur-
tjes op ‘t Hofhuys. Ik maak een praatje 
met bewoners, begeleid iemand op een 
wandelingetje of doe een spelletje. Het is 
makkelijk te combineren in een druk leven, 

het is zulk dankbaar werk en zelf levert het 
me ook wat op: inzicht en vooral plezier. 
Ik denk dat het goed is voor jongeren om 
met ouderen om te gaan. Je kunt van el-
kaar leren. Ik kan heerlijk kletsen met de 
bewoners en ze vinden het ook leuk om 
verhalen van mij te horen. Ik kan het echt 
iedereen aanraden. Wat zijn nou 2 uur-
tjes? Ikzelf ben best druk want ik zit in 
mijn vwo-eindexamenjaar, maar ik heb er 
echt lol in, dus ik ga er nog wel even voor.”

Iedereen kan dit
Reyhan Marasli (44) werkt al meer dan 
vier jaar als vrijwilliger bij Oktober in Ber-
geijk. Hij is nog steeds net zo enthousiast 
als in het begin: “Een keer per week ga 
ik met een of meerdere bewoners wan-
delen. Soms word ik al opgewacht in de 
hal, dan staan ze al met hun jas aan. Er 
wordt echt naar dit moment uitgekeken. 
Na afloop drinken we gezellig koffie. Als 
het slecht weer is doen we een spelletje 
of we kletsen een beetje. Deze paar uur-
tjes per week zijn zo goed besteed. Weet 
je dat er mensen op de wachtlijst staan 
om begeleid te kunnen wandelen? Dat is 
toch jammer, iedereen kan dit en het le-
vert je zoveel waardering op. Ik hoop dat 

ik met mijn verhaal andere mensen over 
de streep kan trekken om ook als vrijwilli-
ger te gaan werken en wat tijd te besteden 
aan de zorg.”

Veel plezier met elkaar
Mevrouw Maria Schoon (81) werkt al 12,5 
jaar als vrijwilligster op locatie Floriaan in 
Bladel. Ze vertelt: “Ik ben er vanzelf in-
gerold. Ik ging 12,5 jaar geleden met een 
vriendin mee op bezoek, toen raakte ik 
aan de praat en heb mezelf meteen aange-
meld. Als het kan werk ik meerdere dagen 
per week, woensdag is mijn vaste dag. Ik 
start om 18.00 uur na de avondmaaltijd en 
help het personeel met het verzorgen van 
een kopje koffie/thee voor de bewoners. 
Daarna blijf ik nog even kletsen, een spel-
letje doen of tv kijken en begeleid mensen 
tot aan hun kamer. Het wordt dan al gauw 
21.00 uur voor ik thuis ben. Ik doe het erg 

graag, soms wel 5 keer per week, ook op 
zondag. Mijn man vindt het prima. Hij zegt 
ook: ‘Die mensen hebben al zo weinig, ga 
er lekker heen’. Ik kan het werk echt ie-
dereen aanraden, al moet het je wel lig-
gen. Als je het met tegenzin doet, werkt 
het niet. Bewoners kennen mij, ze vinden 
het prettig om een bekend gezicht te zien. 
We maken veel plezier met elkaar. Zo lang 
ik het leuk vind en het kan behappen, ga 
ik er fijn mee door.”

Oktober zoekt nog vrijwilligers!
Interesse in het vrijwilligerswerk? Neem 
contact op met Marloes of Annet, onze  
coördinatoren vrijwilligers, via telefoon 
088-2457795 of e-mail naar

coordinatorenvrijwilligers@
zorginoktober.nl

7 december Dag van de Vrijwilliger
Werken als vrijwilliger bij Oktober is voor alle leeftijden

Sofie Delansay

Reyhan Marasli

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 48

You cannot further the brotherhood of m
an by inciting class hatred.

1 9 8 3
3 4 6

7 9
4

9 6 8 1
3

4 2
3 7 4

6 5 9 2

 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 8

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

3 5 3 4 2
2 1 7 6 7

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

9 7 7 5 6
4 6 1 9

8 9 7 6 1 2
7 8 3

9 4 7 8 3 7
9 8

5
6 1

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

6 2 9 1
3 8 5 8 5

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

4 6 8 3 7
4 6 9 1 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
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 48

A good day to m
ake som

eone w
ant to leave N

ew
 York in a dreadful hurry.

1 2 7 9
3 9 1

5 7 2 1 4
3 1 7 6
2 9

4 2 6 3
2 8 5 3 7

6 8 2
3 2 9 4

PUZZELEN

help elkaar koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

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

Cryptofilippine – Thema: Familie - Relaties
A 1 3 7 4

B 2 8 1 12 8 3 7 2 8

C 2 13 7 9

D 6 8 4 4 7

E 5 9 13 5

F 2 8 9 13 9 4

G 5 11 3 8 14 9 3

H 14 6

I 14 5 9 3

J 9 9 10 9 9 10

K 1 3 6 9

L 2 10 10 14 2 10 8 2 10 8

M 2 11 7

N 13 7 2 12 10

O 11 14 9 3 5 9 11 10

P 12 11 10 6 8

Q 1 3

R 5 7 1 9 2 8

A – Love letter (8)
B – Geen échtgenoot (2,3,3,3,6)
C – Smet in de familie (10)
D – Een kus geven (9)
E – Droomvrouw (10)
F – Warme jas die heel wat bedekt (2,6,3,6)
G – Hierin is de man of vrouw het 
  zonnetje in huis (12)
H – Ouderloos zijn (5)
I – Ex-man, vroegere vriend, 
  oud-collega (7)
J – Slaapcombinatie in bestekvorm (8,8)

K – (Geen) bedgenoot (8)
L – Met een stel vrienden de afstand 
  bepalen (3,4,5,5)
M – Daarmee spreek je jouw man aan (7)
N – Tussen vrienden is dat niet 
  voldoende (10)
O – Moetje (9,6)
P – Liefkozing die het daglicht niet 
  kan verdragen (9)
Q – Hij voelt zich losser in een relatie (5)
R – Nr. 2 op de lijst van beoogde 
  echtgenoten (14)

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

De winnaar van vorige week is: 

Fenne Luijten 
uit 

Bladel

met het oplossingswoord: 
‘vanzelfsprekend’

Fenne heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Familie relati es
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De Cultuurboerderij • Voldijnseweg 8 • Westelbeers

Gerard en Berdie Pasmans • Tel: 013 514 2653

Kijk voor meer informatie op 
 www.cultuurboerderij.nl 

bij agenda of 
bel naar 06-40409337

CultuurboerderijCultuurboerderij
Dit jaar helaas weer geen sfeervol 
Kerstbuff et, maar wél een takeaway 
kerstdiner! 

Kijk op onze 
website voor 
meer info. 

B.v.d. voor 
uw steun!un!

De Cultuurboerderij • Voldijnseweg 8 • Westelbeers
Gerard en Berdie Pasmans • Tel. 06-40409337

Meditera
ans

Meditera
ans

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

Online  Kempengenot.nl
Telefonisch 0497-745556

Bestelling feestdagen graag  
doorgeven voor 16 december!

Week 51 & 52 is de winkel enkel open voor het afhalen van bestellingen.

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

VERMAAK

REUSEL - Ook weer zo’n zin in carnaval 
en de Narrenparade van Reusel? Wees er 
dan snel bij en schrijf je in! De Prins en 
Adjudant zijn nog niet bekend en ook de 
Oppernar en d’r Neff e Nar moeten nog 
tot eind januari wachten op hun titel. 

Maar dat betekent niet dat de voorberei-
dingen voor carnaval niet kunnen starten. 
Sterker nog, het wordt alweer hoog tijd 
om je in te schrijven voor de Narrenparade 
2022 op zondag 27 februari 2022.

Misschien heb je al een goed idee en ben 
je volop bezig met de uitwerking of broed 
je nog op iets of heb je nog geen idee! Hoe 
dan ook, schrijf je tijdig in, zodat je verze-
kerd bent van een plek in de Narrenparade. 
De optocht beloofd weer een fantastisch 
mooi spektakel te worden met veel kleur, 
lol en muziek. Zorg dus dat je er bij bent!

Of je nu een vriendenclub, buurtvereniging, 
carnavalsvereniging, narrentiener, duo of 
solo bent, voor iedereen is er plek in de 
Narrenparade. Dus geef je snel op. Op de 
website www.narrendonk.nl staat alle infor-
matie en download je het inschrijff ormulier. 
Je kunt inschrijven tot uiterlijk maandag 6 
februari 2022.

We kijken uit naar je inschrijving en zien 
elkaar zondag 27 februari 2022 tijdens een 
fantastische Narrenparade in Reusel.

Inschrijving Narrenparade 2022

BLADEL - Bückstabü 
is een indrukwek-
kende Rammstein 
tributeband en gooit 
alles in de strijd 
voor een authentiek 
Rammstein gevoel. 
Nagenoeg alle be-
kende hits passeren 

de revue. De minder bekende, waaron-
der de favorieten van de bandleden zelf, 
vinden ook hun plekje op de setlist.

Op zaterdag 22 januari 2022 zullen zij het 
podium van Podium10 in Bladel betreden. 
Het optreden zal dan ook echt niet ‘Feuer 
Frei’ zijn, als we de vuurkanonnen op de 
rider mogen geloven. 

Klinkt toch als ‘Tanzmetall’-muziek in de 
oren! Dat komt goed uit want de voorver-
koop begint op vrijdag 3 december. Tickets 
kosten € 10,- per stuk en zijn verkrijgbaar via 

www.podium10.nl/agenda

Bückstabü komt rammen
op zaterdag 22 januari 
bij Podium10 in Bladel
Rammstein tributeband

Voorstellingen 
‘Liefde Half om Half’ 

uitgesteld!
KNEGSEL - Theater ’t Ros in Knegsel 
heeft vanwege de nieuw corona-
maatregelen de voorstellingen van 
‘Liefde Half om Half’, de relatie-
komedie van Alan Ayckbourn, voor 
onbepaalde tijd uitgesteld. 

De première van het stuk zou op 3 de-
cember plaatsvinden en daarna zou-
den in december nog zes voorstellin-
gen gespeeld worden. Aangezien er 
nog geen enkel zicht is wanneer de 
voorstellingen eventueel wel gespeeld 
gaan worden, blijven gedane reserve-
ringen niet geldig voor een eventuele 
nieuwe voorstellingen. Betaalde be-
dragen worden teruggestort.

  WIST
     JE 
DAT...?

... er ooit iemand 
gelukkig stierf 

tijdens een executie? 
Joe Arridy was 23 en 
had een IQ van 46. 
Toen hij naar de 

gaskamer werd begeleid, 
speelde hij blij 
lachend met een 

speelgoedtreintje. 
Later bleek hij 

onschuldig te zijn.
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189,-
SALONTAFELSET VAN 3:

89,-
U BESPAART: 100,- (52%)

LAGE PRIJS IS VOOR SET VAN 3 STUKS

Welkom bij de mooiste en meest 
voordelige woonwinkel uit de regio!

KOM NAAR ONZE WINKEL EN ONTDEK ONZE NIEUWE WOONCOLLECTIES... 

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN LAGE PRIJZEN EN TOPKWALITEIT!

Iedere zondag 

geopend!

BLIJFT U LIEVER THUIS? WIJ BEZORGEN AAN HUIS, BESTEL ONLINE: WWW.PACOMEUBELEN.COM

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

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

Gratis parkerenLaagste prijsgarantiewww.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

social media!

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

299,-
FAUTEUIL ‘CLASSICO’

199,-
U BESPAART: 100,- (33%)

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT
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Burg. Magneestraat 24-26 Bergeijk       www.vanwoerkummode.nl       G e /vanwoerkummode
Onze Openingstijden:

Ma  13.00 - 18.00 uur | Di t/m Vr  09.30 - 18.00 uur | Zat  9.30 - 17.00 uur

FRANKWALDER - GERRY WEBER - BETTY BARCLAY - SARTO FASHION - MONARI - ZERRES - PARA MI - DREAMSTAR - LECOMTE - TRAMONTANA - INWEAR - ZOSO - SIMPLE - IN SHAPE 
BARBARA LEBEK - RINO & PELLE - VANGUARD - STATE OF ART - FELLOWS UNITED - BAILEYS - MEYER - COM4 - ALAN RED - S4 JACKS - DIGEL - LEDUB - GIORDANO - FALKE

G e

Onze Openingstijden:

OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   

OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   OPHEFFINGS UITVERKOOP   

SALE3e

ronde

EXTRA KORTING 
IN ONZE OUTLET CORNER

HELFT
VAN DE

HELFT

OP DE HELE DAMES- 
EN HERENCOLLECTIE

50%
KORTING

IN ONZE OUTLET CORNER
SUPER ACTIE

KORTING
KOOPZONDAG 12 DEC
13.00 - 17.00 UUR GEOPEND

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

HAPERT - VDL Groep heeft een nieuwe 
kavel gekocht van 6,8 hectare op het 
Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Ha-
pert. Op de kavel bouwt het Hapertse 
bedrijf VD Leegte Metaal een moderne 
fabriek met uitbreidingsruimte voor de 
toekomst. Directeur Pieter van der Leeg-
te van VDL Groep en voorzitter Remco 
Bosma van het Kempisch Bedrijvenpark 
(KBP) hebben een overeenkomst gete-
kend voor deze uitbreiding. 

VDL Groep kocht in 2012 en 2019 ook 
grond op het KBP. VDL Fibertech Industries 
is gevestigd op het bedrijvenpark. De kavel 
die VDL eerder kocht, is niet toereikend 
voor de uitbreiding en verplaatsing van VD 
Leegte Metaal. Daarom is een nieuw kavel 
gekocht op het KBP. 

VD Leegte Metaal is in 1953 opgericht en 
is het eerste bedrijf van VDL Groep. Het 
bedrijf is toeleverancier voor grote turn-
key-projecten. De specialisaties zijn zwaar 
constructiewerk en complexe lassamen-
stellingen. De klantenkring bestaat onder 
andere uit OEM’ers voor landbouwwerktui-
gen, trapliften, trailerbouw, interne trans-
portmiddelen, bagage-afhandelingssys-
temen, telecom en de spoorwegen. Het 
bedrijf zal zich vestigen op een prominente 
locatie aan de Provincialeweg op het KBP. 

Op de vrijkomende locatie van VD Leeg-
te Metaal op bedrijventerrein Hapert gaat 
VDL Apparatenbouw uit Eersel verder. De 
locatie in Eersel wordt ingevuld door VDL 
Industrial Products uit Eindhoven. 

Directeur Pieter van der Leegte: “Door deze 
stap kunnen drie VDL-bedrijven hun groei 
in de Kempen realiseren. VDL blijft ook ko-
mende jaren investeren in huisvesting en 
uitbreiding. De koop van de extra kavel is 
daar een onderdeel van. We investeren 
graag op het KBP, het is een mooi terrein 
en onze wortels liggen in de Kempen. We 
zijn blij dat we ons oudste bedrijf in Hapert 
kunnen houden.” Voorzitter Remco Bosma: 
“VD Leegte Metaal is erg welkom op het 
KBP en het is mooi om te zien dat hierdoor 
ook andere VDL-bedrijven kunnen groeien. 
Doorstroming is belangrijk. Het feit dat VDL 
blijft investeren in de Kempen zegt wat over 
ons vestigingsklimaat en onze potentie als 
slimme maakregio. Dat biedt vertrouwen.” 

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 bedrij-
venpark verkocht. 

www.kempischbedrijvenpark.com

VDL Groep breidt uit in de Kempen

Impressie nieuwbouw

Zittend v.l.n.r.: Pieter van der Leegte en Remco Bosma 
Staand v.l.n.r.: Léon Kox, Mathijs Kuijken en Frank Rombouts

BERGEIJK - Teler Leendert Van Wijk uit 
Bergeijk introduceert het merk ‘Leen-
dert’s  Smaakmaker’. Dit merk staat 
voor een kwalitatief assortiment groen-
ten die op volle grond in Bergeijk en om-
geving op traditionele wijze wordt ge-
teeld. De introductie start met gele uien, 
rode uien, aardappelen, sperziebonen 
en boterbonen.

Leendert van Wijk is met dit merk begon-
nen omdat hij van mening is dat in de su-
permarkt het aanbod van uien, aardappe-
len en bonen al lange tijd hetzelfde is. Ook 
weten mensen vaak niet meer wat de pure 
smaak is van bijzondere rassen die geteeld 
worden op de volle grond en door wie en 

hoe er geteeld wordt. Tijd voor verande-
ring wat Leendert betreft. Leendert is een 
gedreven teler uit het land van Bergeijk en 
samen met zijn familie heeft hij als missie 
om de wereld met uien, aardappelen en 
bonen letterlijk en fi guurlijk smaakvoller te 
maken. Elke dag, van vroeg tot laat, heb-
ben deze groenten van bijzondere rassen 
de aandacht van Leendert. Met maar één 
doel: de mooiste producten met de beste 
kwaliteit te maken. Met de bewuste keuze 
om ze op volle grond tot wasdom te laten 
komen.

De producten van Leenderts Land zijn te 
verkrijgen bij PLUS Van de Huijgevoort in 
Luyksgestel, Dommelen en Eersel.

‘Leendert’s Smaakmaker’
Uien, aardappelen en bonen van de volle grond
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Meeltjes

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.

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

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

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.

Kerstbomenhuis
6 soorten kerstbomen, rechtstreeks uit de 
grond. Vanaf € 7,00, max. € 15,00. Alle dagen 
geopend. Neterselseweg 12 in Bladel.

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.

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

4 winterbanden met stalen 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).

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.

4 winterbanden op stalen velg, 205/60R16,
€ 75,-. Tel. 06-29215816.

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

Winterbanden op stalen velg voor Seat Altea/
Golf, 205/55/R16, € 50,-. Tel. 06-12672974.

Dames ski-uitrusting, i.g.st. Witte schoenen 
(maat 39), Carve ski’s, stokken, helm, Alpine 
bril, broek (44), handschoenen. € 250,00.
Tel. 06-22506074.

Kinderwagen uit 1944, i.g.st. € 125,-.
Tel. 06-83918582.

Restpartij vuren planken, 1,8 cm dik, 10 cm br. 
lengtes ± 2 m, € 1,25 per plank en lengte 
± 1 m, € 0,50 per plank. Tel. 06-83918582.

Verrijdbare ijzeren werkplaatstafel, 
vr.pr. € 250,-. Tel. 0497-388477.

Motorhefbrug, hydraulisch, z.g.a.n. 
vr.pr. € 425,-. Tel. 0497-388477.

Motoraanhanger, gegalvaniseerd, geremd. 
geschikt voor 2 motoren, vr.pr. € 675,-.
Tel. 0497-388477.

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

Motorpak: jas, broek (maat m) en 
handschoenen. € 120,-. Tel. 06-13743246.

Elektrische hoog-laag bed, onbeschadigd, 
€ 325,00. Tel. 06-22453660.

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

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

GEZOCHT: Ruimte van ± 20 tot 30 m2 voor 
opslag van decorstukken van toneelvereniging 
de Eenakter uit Hapert. Graag reactie op 
06-10846510 of voorzitter@eenakterhapert.nl

GEZOCHT: Camperstalling voor een 
buscamper van 6 m lang. Tel. 06-51516571.

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: Houten kinderstoel 
met kussen. Tel. 06-12381169.

GRATIS AF TE HALEN: 3-zits bank, leer, kleur 
beige, afm. 220 x 85 x 90 cm (LxHxD).
Email: marcelvosters@planet.nl

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

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

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

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).

TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

VERLOREN

GRATIS

GEVRAAGD

 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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VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg
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Petrusklepel
Na enkele pogingen is het gelukt om 
emeritus-pastoor Bertens weer te bezoeken 
in Tilburg. Af en toe vragen parochianen 
hoe het met hem gaat en/of ik de groeten 
wil doen als ik hem zie. Welnu, het gaat 
goed en hij doet u de groeten terug. Nog 
niet alle dozen zijn uitgepakt, maar het 
appartement bevalt uitstekend. Lopen 
doet pastoor Bertens nu met een ingeni-
euze rollator; één met drie wieltjes, zodat 
draaien gemakkelijker is. De maaltijden-
service bevalt prima en ook de rust (geen 
verplichtingen meer). Met de Trappistenabij 
in Koningshoeven heeft pastoor Bertens 
een levendig contact. Auto rijden dat lukt 
niet meer, maar er zijn gelukkig mensen 
in de familie die willen rijden. Toen ik ver-
telde over Bladel (en Netersel), waar hij 
de meeste jaren werkzaam is geweest, 
luisterde mijn voorganger aandachtig. Hij 
blijkt het toch wel fi jn te vinden om op de 
hoogte te blijven van bijvoorbeeld uitvaar-
ten, huwelijken en dopen. E-mailen doet hij 
niet meer, maar het nieuws volgen wel. En 
dat is er genoeg tegenwoordig. Hoewel, de 
veelheid van het nieuws zegt nog niet dat 
het allemaal even belangrijk is. In de Advent 
ga ik mezelf een beetje beperken qua 
nieuwsgaring. Om me voor te bereiden op 
dat andere Nieuws: dat Christus komt als 
onze Redder, voor alle mensen van goede 
wil. Ik wens u een mooie Advent toe!

Pastoor Schilder

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
13.00 uur: Casteren, doopviering
                 Demi Rijkers

H. Nicolaas
Maandag 6 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 7 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Toos en Tom van der Heijden-Tops 
  (vw. sterfdag)

Woensdag 8 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Zaaltje, Bijbeluurtje 

Donderdag 9 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 10 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 11 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, Gebedsdienst

3e Zondag van de Advent 
Zondag 12 december

09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Herenkoor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 11 en 12 december)
Bladel zaterdag:
- Nol Maandonks
- Ans Wouters

Bladel zondag:
- Frans Klessens en 
  Anna Klessens-Teurlings
- Lies van Gerwen-Lemmens 
  (nms. Jan en de kinderen)

Casteren:
- Om hulp in de strijd tegen de pandemie

Hapert:
- Overleden families Geeven en Bierens (f)
- Overleden ouders Coppens-Gooskens
- Familie Sterke-van Wetten
- Harrie Wouters en dochter Simone Wouters
- Kees Plasmans

Hoogeloon:
- Janus Beex en Janske Beex-van Helvoirt (f)
- Overleden familie Goossens-Beex (f)
- Petra Bullens-Hendriks (mdgt)
- Overleden ouders Michiels-Hendriks 
  en zonen

Netersel:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Mededelingen:
-  Achterin de kerken ligt informatie over 

ons Adventsproject in India. Op de 2e en 
4e Adventszondag wordt ervoor gecol-
lecteerd in de kerk. 

-  De vieringen op donderdag in het Steun-
punt in Hoogeloon worden vanwege co-
rona gestaakt tot nader bericht.

-  De startviering voor de Eerste Commu-
nie wordt uitgesteld. De lessen beginnen 
pas in januari. Liefst gewoon, maar als 
dat niet lukt dan digitaal. Ouders krijgen 
hierover informatie.

-  Mevrouw Clara da Silva is gestopt als lid 
van het kerkbestuur, vanwege een nieuwe 
opleiding. De parochie is haar dankbaar 
voor haar enthousiaste inzet en wenst 
haar veel succes toe.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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
- Piet van de Burgt

3e Zondag van de Advent
Zondag 12 december 
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Jan Vrijsen en 
  Miet Vrijsen-van Gestel 
  (vw. jaargetijde Jan)
- Jo Lavrijsen-van Dommelen 
  (nms. KBO Reusel)
- Truus van Deursen-van Herk
- Toos Lavrijsen-van Ham 
  (nms. kerkbestuur Reusel)
- Jaargetijde Nanda van Loon-Eeken
- Gust Roest, 
  Miet Roest-van Limpt 
  en Adri Kerkhofs

Mededeling:
-  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 van 
14.00-16.00 uur en vrijdag van 11.00-
12.00 uur en van 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 5 december: 10.00 uur. Ds. M-J Kreeft uit Eersel
Zondag 12 december: 10.00 uur. Ds. Chr. Mondt uit Eindhoven
Zondag 19 december: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel

- 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 5 december: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 12 december: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond
Zondag 19 december: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder

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

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  0 13  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

In dankbare herinnering aan

Ger Soontiëns 
* 12-11-1953                    ✝ 12-11-2021

De voorbereiding voor het vieren van zijn 68e verjaardag
had Ger bijna rond...

De laatste tijd verbleef Ger in Hospice Merefelt, 
waar hij met grote zorg werd omringd.

Iedereen hartelijk bedankt voor de steun bij dit verlies.
Ger is begraven op de Natuurbegraafplaats De Utrecht, Esbeek.

Familie Soontiëns
Reusel - Bladel

INFORMATIEF

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

6 DECEMBER

T/M

VRIJDAG 

10 DECEMBER

Voor de wereld was jij een gewone man,
maar voor ons was jij de wereld.                     

Frie Larmit 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, 
in welke vorm dan ook, die wij hebben mogen ontvangen 

na het overlijden van ons pap, opa en superopa. 

Een speciaal woord van dank voor 
thuiszorg Oktober en huisartsenpraktijk de Mierden. 

Kinderen,  klein- en achterkleinkinderen Larmit

De nieuwe premiebedragen voor de 
zorgverzekering in 2022 zijn bekend 
gemaakt door zorgverzekeraars. Tot 
en met 31 december 2021 kun je over-
stappen en/of wijzigingen in je polis 
aanbrengen. Voor inwoners van de Kem-
pen met een laag inkomen en weinig 
vermogen, hebben de Kempengemeen-
ten een collectieve zorgverzekering bij 
CZ. 

Wat is het voordeel van deze collectieve 
zorgverzekering?
Binnen de collectieve zorgverzekering heb 
je, bovenop de basisverzekering, de keu-
ze uit drie aanvullende pakketten. Van de 
gemeente kun je een tegemoetkoming ont-
vangen voor het door jou gekozen aanvul-
lende pakket. Dit wordt verrekend met de 
maandelijkse premie die je betaalt. Door 
deel te nemen aan de collectieve zorgver-
zekering, ben je dus uitgebreider verze-
kerd, voor de prijs van een basisverzeke-
ring!

Wanneer kom je in aanmerking voor een 
collectieve zorgverzekering?
Om in aanmerking te komen, mag je inko-
men niet hoger zijn dan 120% van de voor 
jou geldende bijstandsnorm. Dit betekent 
dat ook werkenden en zelfstandigen met 
een laag inkomen en weinig vermogen 
in aanmerking kunnen komen. Meer in-
formatie over de voorwaarden vind je op 
www.kempengemeenten.nl/collectieve-
ziektekostenverzekering. 

Waar kun je meer informatie vinden?
Ga je aan de slag met het zoeken en verge-
lijken van zorgverzekeringen? Vergeet dan 
niet om eens te kijken wat de collectieve 
zorgverzekering van de Kempengemeen-
ten je kan bieden! Dit kan gemakkelijk via 
de keuzehulp op www.gezondverzekerd.nl. 
Daar kun je ook zien welke pakketten via 
onze gemeente worden aangeboden en 
welk pakket het beste bij jou past. Vervol-
gens kun je eenvoudig een aanvraag indie-
nen. 

Heb je vragen over de collectieve zorgver-
zekering of hulp nodig bij het aanvragen 
van een zorgverzekering? Neem dan gerust 
contact op met de afdeling Maatschappe-
lijke Dienstverlening van Samenwerking 
Kempengemeenten via 0497-745544 of 
md@kempengemeenten.nl.
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Dungesneden 
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