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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De grote (her)opening van 
Kindcentrum Florent – voorheen Maria-
school – in Bladel is vrijwel geruisloos 
verlopen. Jammer want er is zóveel te 
zien en te beleven. Dat ervaren de leer-
lingen elke dag; zij zijn al een poosje 
gewend aan de nieuwe onderwijsvorm 
waarbij de nadruk op talent ligt. Mariëlle 
Scheepers is één van de docenten die 
aan de wieg van het nieuwe concept 
stond en zij vertelt er graag meer over.

Ertoe doen
De basisschool aan de Hofdreef in Bladel 
was toe aan een nieuwe impuls, dat stond 

voor Mariëlle vast. “Gelukkig hebben wij 
een directeur die er precies hetzelfde in 
staat”, begint Mariëlle haar verhaal. 

“Schertsend zeggen wij wel eens: ‘De 
Mariaschool was spruitjes. Gezond en 
goed voor je maar niet erg lekker en een 
beetje saai’. Ik was zelf in mijn klassen 
altijd al bezig met het opzetten van proef-
tuintjes, om het onderwijs uitdagender te 
maken. Daarbij stond altijd al centraal: 
wat doet ertoe en wat willen kinderen? Wij 
willen dat kinderen later veerkrachtige 
wereldburgers worden dus moeten wij ze 
op de basisschool al bieden wat daar voor 
nodig is. Geen eenvoudige opgave maar 
wel een héél leuke.”

Vorm bepalen
In een paar jaar tijd is een visie ontwikkeld 
waarmee nu gewerkt wordt. Mariëlle: “We 
zijn niet over één nacht ijs gegaan, dat 
kan ook niet. Ik was inmiddels een master 
‘Leren en Innoveren’ gestart en de ontwik-
keling van de nieuwe onderwijsvorm paste 
daar precies bij. We hebben héél veel ge-
sprekken gevoerd met elkaar als team, met 
deskundigen in het land, literatuuronder-
zoek gedaan en we zijn gaan snuff elen bij 
scholen die al met een soortgelijke werk-
vorm aan de slag waren gegaan. We zijn 
nu voor het tweede schooljaar bezig en het 
begint nu echt goed vorm te krijgen; 
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• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing
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Dingen 
doen waar 
je blij van 
wordt
Kindcentrum Florent 
in Bladel zet in om 
talent bij leerlingen 
naar boven te halen
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Giften kerststal Bladel 
voor Jenny en 
Jack van Avendonk

Wonen

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl

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

Sinds kort staat er een prachtig houten tuinhuis 
met een jacuzzi in de tuin van Martijn en 
Marjolein ter Borg in Eersel en dus kunnen ze 
lekker genieten van de spa in de tuin. Heerlijk 
ontspannen na een dag hard werken. Daar zijn 
ze wel aan toe met de drukte die de dagelijkse 
werkzaamheden met zich meebrengen.

Chillen in de tuin
Een eigen wellness, wie wil dat nu niet? 
Lekker chillen in de tuin, ontspannen 
genieten van het goede leven. Voor Martijn 
en Marjolein stond al langer vast dat ze hun 
tuin wilden gebruiken voor ontspanning. 
“We hebben het helemaal gevonden in 
Eersel”, vertelt Marjolein. “Het heeft even 
geduurd voor we hier terecht kwamen. 
We zijn allebei geboren en getogen in 
Rotterdam, gewend aan de drukte maar 
door de studie van Martijn in Deventer 
terecht gekomen, waar we aan het leven 
in de provincie gewend raakten. Het stond 
snel vast dat we niet terug wilden naar de 
stad. Na zijn afstuderen bleek er een plekje 
voor hem te zijn in het Maxima Medisch 
Centrum in Veldhoven.” Het koppel woonde 
een poosje in Vessem, nogal afgelegen van 
de bewoonde wereld. “Heerlijk rustig maar 
wel lastig als ik bereikbaarheidsdienst had 
want onze telefoon had in het buitengebied 
geen bereik”, lacht Martijn. “Na het 
boodschappen doen, bleven we even 
langer in de auto zitten om onze appjes en 
mailtjes te beantwoorden. Dat ging ons net 
een stapje te ver.”

Plannen voor de tuin
Zeven jaar geleden vonden ze een leuke 
woning in het centrum van Eersel. “Een 
heerlijke plek met een grote tuin, waar we 

meteen een plan voor hadden”, gaat Martijn 
verder. “We hebben flink gekapt en wat 
speeltoestellen geplaatst want inmiddels 
hadden we onze dochter Edith gekregen. 
Nu waren we toe aan het tweede rondje 
tuinonderhoud in ons huis. We dachten al 
even na over een jacuzzi en ik denk dat de 
corona-toestanden het besluit iets hebben 
versneld. De sauna stond er al even, nu 
hebben we een tuinhuis laten plaatsen 
door De Houtwinkel, waarin plaats was 
voor een jacuzzi. Zo is langzaam een echte 
wellness in onze tuin ontstaan. Dat we bij 
De Houtwinkel terecht zijn gekomen is niet 
toevallig, denk ik. We hebben gegoogled 
op ‘eiken tuinhuis’ en kwamen daar veel 
positieve reviews over De Houtwinkel 
tegen. Het is hun specialiteit en  nu hebben 
we ervaren dat zulke reviews dus echt 
helpen om tot een goede keuze te komen.”

Hard werken, hard genieten
Martijn is maag-, darm-, leverarts en 
kan in de vrije uren wel wat ontspanning 
gebruiken. “Arts zijn is altijd al druk maar 

sinds vorig jaar is het een gekkenhuis. Dan 
is het goed om in de vrije tijd even stoom 
af te kunnen blazen. Het eikenhouten 
tuinhuis gaat optimaal gebruikt worden, 
zowel in de zomer als in de winter. We 
gaan nu de kou tegemoet en hoe lekker is 
het dan om ’s avonds van onze wellness 
in de tuin te genieten. We kijken natuurlijk 
ook erg uit naar de zomer, wanneer we met 
vrienden lekker buiten kunnen genieten 
van een barbecue of gewoon van even 
niets doen op een lome zomeravond. We 
vangen de hele dag door zon in de tuin, 
maar nu kunnen we lekker beschut zitten, 
ook als het regent.” Voor Marjolein komt de 
ontspanning goed uit, zij is vrijwilligster bij 
WelCordaat. “Ik sta mensen bij in de laatste 
levensfase, om de familie even te ontlasten. 
Een pittige vorm van vrijwilligerswerk maar 
het geeft zoveel voldoening. Je bouwt echt 
een band op met de families waar je komt.”

Ons paradijsje
Het heerlijke water in het bad doet nog 
weldadiger aan door de verlichting in 

het bad en de tuin. “Het ziet er bijna 
sprookjesachtig uit, vind je niet?”, aldus 
Marjolein. “Als je dit ziet, dan wil je toch 
nooit meer weg? Zeker nu de dagen zo kort 
zijn en het vroeg donker is, is het optimaal 
genieten. De lampjes die ons geadviseerd 
zijn voor het tuinhuis, dragen enorm bij 
aan de sfeer. De verlichting in het tuinhuis 
is zacht en sfeervol. Onze tuin is ons 
paradijs: fijne speeltoestellen voor Edith, 
genoeg ruimte voor de buitenren van de 
cavia’s en voor ons de alles overtreffende 
spa. Vuurkorfje erbij, lampjes aan en een 
wijntje op tafel. Ik kan niks bedenken wat 
ons aangenamer de winter door gaat 
helpen. Laat die koude maanden maar 
komen, wij creëren de gezelligheid en de 
warmte gewoon lekker zelf.”

Een sprookjesachtigeEen sprookjesachtige
tuin met eikentuin met eiken

en heerlijke spaen heerlijke spa

“Lekker chillen in “Lekker chillen in 
de tuin, ontspannen de tuin, ontspannen 
genieten van het genieten van het 
leven.”leven.”

CHILLEN IN EERSEL; MARTIJN EN MARJOLEIN TER BORG

VAN REURING IN ROTTERDAM NAAR
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Mariëlle: “Wij werken met negenendertig talentkaarten die allemaal voorbij komen in de acht jaren dat leerlingen bij ons op school 
zitten. Elke kaart is een typering; zo zijn er bijvoorbeeld bruggenbouwers, grenzenverleggers, herkauwers en bezige bijtjes. Elk type 
heeft een uitleg en kinderen worden uitgedaagd na te denken over wie ze zijn en hoe ze zijn. Natuurlijk is niemand ‘alleen’ maar een 
bezige bij; in ieder mens schuilen meerdere talenten maar die moet je leren kennen om ze te kunnen benutten.”

Een sprookjesachtige
tuin met eiken tuinhuis
en heerlijke spa
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BLADEL - Jur Valkenaars heeft vorig 
weekend beslag gelegd op het kampi-
oenschap MiniMax van Kart4Fun. De 
12-jarige karter uit Bladel was boven-
dien de sterkste tijdens de afsluitende 
racedag op Circuit Park Berghem. Eer-
der dit seizoen was hij ook al de sterk-
ste bij de races op de Landsard in Eind-
hoven. Dat zorgt ervoor dat Jur de titel 
ruimschoots verdiend heeft. Hij was het 
hele seizoen de snelste MiniMax-rijder 
van het Kart4Fun-kampioenschap.

Voor Jur was 2021 zijn tweede jaar in de 
MiniMax-klasse. Naast het Kart4Fun-kam-
pioenschap kwam hij ook uit in het NK van 
Chrono Karting. Daarin reed hij in een race 
naar de tweede plaats en eindigde hij als 
negende in het eindklassement. Ook bij 
Kart4Fun komt hij veel sterke rijders tegen.

“Het zat in de races allemaal heel dicht bij 
elkaar”, vertelt Jur in de kantine van Cir-
cuit Park Berghem. In de kwalifi catie was 
het verschil daarentegen enorm groot. Met 
een tijd van 57.486 was hij bijna een se-
conde sneller dan de rest van het veld. “In 
de eerste race was het lastig en kwam ik 
als derde over de fi nish. De tweede race 
heb ik gewonnen en in de derde race werd 
ik opnieuw derde. Dat was genoeg voor de 
dagoverwinning. Als je als eerste over de 
fi nish komt, is dat echt gaaf.” Bovendien 
had de getalenteerde karter ook het kampi-
oenschap gewonnen. “Kampioen worden 
was het doel dit weekend en ik ben heel 

blij dat dit gelukt is. Het was leuk om op het 
podium gehuldigd te worden.”

De Kombikart-rijder kan terugkijken op 
een goed seizoen in het NK van Chrono 
Karting. “De wedstrijd op de Landsard in 
Eindhoven was mijn beste race. Daarin 
eindigde ik in de pre-fi nale op de tweede 
plaats. In de fi nale zat er niet meer in dan 
de achtste plaats. Daar hadden we de ban-
denspanning niet goed, maar daar hebben 
we van geleerd.”

Met die ervaringen op zak hoopt Jur vol-
gend jaar verder naar voren te kunnen rij-
den bij het NK. “Ik blijf in de MiniMax rijden 
en ga de races van Kart4Fun, het NK en de 
BNL rijden. Dat is weer een hoger niveau 
en daar hoop ik veel te kunnen leren. Vol-
gend jaar wil ik op het podium van het NK 
staan. Op verschillende racedagen, maar 
ook in het eindklassement. Bij het Bene-
lux-kampioenschap moet een plaats in de 
Top 5 mogelijk zijn.”

Om beter te worden is Jur bijna ieder 
weekend op de kartbaan te vinden. Aan-
gezien zijn vader Jorg op de kartbaan in 
Berghem werkt, is dat voor Jur de thuisba-
sis. Jorg Valkenaars was uiteraard trots op 
het kampioenschap van zijn zoon. “Kampi-
oen worden is natuurlijk harstikke gaaf. Dit 
is de kroon op het werk. Hier hebben we 
een jaar lang hard voor gewerkt. We doen 
er veel voor, trainen bijna iedere week en 
steken er veel energie en tijd in. Door mijn 

werk op Circuit Park Berghem zijn we meer 
geneigd om naar deze baan te rijden dan 
naar Genk.”

Een goede eindklassering in het NK kan Jur 
zo maar een ticket voor het WK opleveren. 
Dit jaar gaan de sterkste MiniMax-rijders 
ter wereld de strijd met elkaar aan op de 
kartbaan in Bahrein. “Het is mijn kartdroom 
om Europees of wereldkampioen te wor-

den. Dit jaar is het WK in Bahrein. Het zou 
echt gaaf zijn als ik met karten naar zo’n 
verre landen zou mogen gaan.”

Jur Valkenaars wordt in zijn race-activitei-
ten ondersteund door Kombikart, Circuit 
Park Berghem, de Landsard en Nieles 
Electro. Daarnaast wil hij graag zijn va-
der, moeder en familie bedanken voor alle 
steun!

JONG TALENT

VOLOP (KUNST) 
KERSTBOMEN IN 
DIVERSE MATEN

Volop Kerstgroen en 
Hobbymaterialen

Kerstster
Ø 10,5 cm,  ca. 25 cm
Diverse kleuren
Excl. Sierpot

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

frisdrankvoordeel.nl            alle dagen open
trays vanaf 8,00                   tot kerst

acties geldig van
10-12 tm 16-12-21

zo. 12-19 dec. open van 12:00 tot 17:00 uur

2,²⁹
2,99

actie

Nobilis bosje
kerstgroen

2,99 per pak

frisdrankvoordeel.nl            alle dagen open
trays vanaf 8,00                   tot kerst

acties geldig van

Nobilis bosje
kerstgroen

per pak

6,⁹⁹
3 bosjes

frisdrankvoordeel.nl            alle dagen open
vanaf 8,00                   tot kerst

Diverse kleuren
Sierpot

Mini kunstboompje
Hoogte: 75 cm
incl. 24 warm-
witte lampjes

14,⁹⁹
19,99

actie

ZWARTAKKERS 30  BLADEL   T.06-46244776

DIVERSE 
KLEUREN 
EN MATEN 

IN POT 
EN LOS

KERSTBOMEN 
TE KOOPTE KOOP 27 NOVV.A.

ZAT.

Maandag + woensdag 
13:00-18:00
Dinsdag + donderdag + vrijdag
09:00- 18:00
Zaterdag
9:00-18:00
Zondag
10:00-16:00

Openingstijden

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

Karttalent Jur Valkenaars uit Bladel 
kampioen MiniMax bij Kart4Fun

Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl
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we wisten van te voren dat het een fl inke 
tijd zou duren en het kan ook haast niet 
anders. Zoiets moet groeien en blijvend 
ontwikkelen.”

Waar ligt talent?
Wat houdt de nieuwe vorm van onderwijs 
eigenlijk in? “Het komt er in de basis op 
neer dat kinderen leren ontdekken waar 
hun talent ligt. En dan bedoelen we niet 
perse waar ze al goed in zijn maar het gaat 
meer over persoonlijkheid. Als kinderen 
dingen doen waar ze blij van worden, wor-
den ze geprikkeld en nieuwsgierig, wat de 
basis is om tot echt leren te komen. Dat 
geldt voor voetballen of schilderen maar 
dat geldt heel zeker ook voor je persoon-
lijkheid. Kom je erop school achter dat 
jouw talent ligt op het gebied van leiding-
geven, dan heb je daar je hele leven plezier 
van. Wij werken met negenendertig talent-
kaarten die allemaal voorbij komen in de 
acht jaren dat leerlingen bij ons op school 
zitten. Elke kaart is een typering; zo zijn er 
bijvoorbeeld bruggenbouwers, grenzen-
verleggers, herkauwers en bezige bijtjes. 
Elk type heeft een uitleg en kinderen wor-
den uitgedaagd na te denken over wie ze 
zijn en hoe ze zijn. Natuurlijk is niemand 
‘alleen’ maar een bezige bij; in ieder mens 
schuilen meerdere talenten maar die moet 
je leren kennen om ze te kunnen benutten.”

Rijk aanbod
Een rijk aanbod aan activiteiten is voor-
al nodig om de talenten te ontdekken en 
vervolgens om deze verder te ontwikke-
len. Daar is ruimte voor omdat bij de ver-
bouwing van de school al rekening is ge-
houden met de nieuwe onderwijsvorm: er 
is een podium, een groot technieklokaal, 
levende dieren - zoals reptielen, cavia’s  en 
reuzenslakken - een keuken en een be-
weegruimte. Nu zijn er elke dinsdag- en 
donderdagmiddag workshops waarbij leer-
lingen een keer iets héél anders doen dan 

anders. “Maar altijd met het doel om talent 
te laten fl oreren”, legt Mariëlle uit. “Er zijn 
kinderen die tijdens de rekenles geen mi-
nuut stil kunnen zitten, maar die je tijdens 
de techniekworkshop niet hoort omdat 
in de traditionele werkvorm het voor zo’n 
leerling lastiger is de focus vast te houden. 
Wij hebben de nadruk voor de workshops 
gelegd op techniek, kunst en cultuur om-
dat we vonden dat dat te weinig aan bod 
kwam binnen ons onderwijsmodel. Het is 
denkbaar dat dat nog uitgebreid wordt; 
ook hier kijken we naar de mogelijkheden 
en de behoeften van de kinderen. Middels 
deze thema’s kunnen we heel goed verbin-
ding met de omgeving leggen. Bedrijven 
kunnen bij ons op school workshops ver-
zorgen en zo kinderen nieuwgierig maken 
naar het vak. Datzelfde geldt voor inwo-
ners, kunstenaars of cultuurinstellingen.”

De basis
Wellicht roept de focus op talenten van kin-
deren de vraag op of er dan wel voldoende 
aandacht is voor bijvoorbeeld de tafel van 
7. Mariëlle kan met zekerheid zeggen dat 
dat zo is: “De basis van het onderwijs blijft 
altijd het aanleren van taal, lezen rekenen 
en vakken als aardrijkskunde en geschie-
denis. Daar veranderen we ook niets aan. 
Oké, dat is misschien niet helemaal waar: 
in de loop der jaren zijn we van klassikaal 
onderwijs overgestapt op unitonderwijs 
waarbij we steeds meer uitgaan van het 
niveau van het kind. Elk kind krijgt op maat 
aangeboden wat past bij zijn of haar ont-
wikkelingsniveau om zodoende optimaal 
rendement te bereiken.” 

Kiezen voor jezelf
Het schooljaar is in een aantal periodes op-
gedeeld. “Elke periode kiezen leerlingen vier 
workshops, waarbij ze uitgedaagd worden 
voor zichzelf te kiezen en niet een werkvorm 
te kiezen dat een vriendinnetje ook al doet. 
Het is een mooi proces om te leren kiezen 
voor jezelf. Na de vier kennismakingswork-
shops, wordt verdieping geboden en gaan 

de leerlingen langer aan de slag met hun 
keuze. Uiteraard worden leerlingen ook ge-
stimuleerd om iets te kiezen dat ze nog niet 
kennen. Om maar even op de spruitjes te-
rug te komen: je weet niet of je ze lust, als je 
ze nooit geproefd hebt. Dat geldt voor alles 
in het leven: ervaren! De leerlingen worden 
ondertussen gecoacht middels één-op-
één-gesprekken en die blijken heel waarde-
vol. Zowel voor leerkracht als leerling is het 
heel mooi om elkaar beter te leren kennen. 
Ouders worden ook betrokken en we mer-
ken nu al dat die gesprekken een heel ande-
re inhoud hebben gekregen. Niet meer de 
focus op ‘waarom is het cijfer voor rekenen 
niet zo hoog?’ Maar veel meer ‘wisten jullie 
dat jullie kind een bruggenbouwer is?’ Mooi 
om te zien hoe ouders nu al mee aan het 
groeien zijn.”

Talent laten fl oreren
De Florent – samenvoeging van fl oreren en 
talent – is blij met de nieuw ingeslagen weg. 
“We zijn er nog niet hoor”, lacht Mariëlle. 
“Zou mooi zijn als je in één week een nieuw 
concept kon bedenken en invoeren. We 
zijn continu in ontwikkeling. We volgen een 
tweejarig begeleidingstraject, ondersteund 
door dé twee experts op het gebied van ta-
lentontwikkeling Luk Dewulf en Els Pronk. 
Met het team zitten we elke week bij elkaar 
om doelen bij te stellen, te praten over de 
werkwijze en elkaar te versterken. Die bij-
eenkomst is vooral gericht op de kwaliteit 
van de basisvakken rekenen-taal-lezen, 
samen doelen en verbeterpunten stellen en 
lesontwerpen maken.  Ook dat is een heel 
mooi proces om mee te mogen maken. We 
zijn nu nog één van de weinige scholen in 
Brabant die volgens deze methode werken 
maar we hopen natuurlijk dat het overge-
nomen zal worden door veel meer scholen. 
Voor ons is dit dé manier om talent bij kin-
deren naar boven te halen en volgens ons 
is dat één van de belangrijkste taken van 
een school.”
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KINDCENTRUM FLORENT
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Schoolstraat 17b
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Oude Provincialeweg 58
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Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

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

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

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

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

MAAND DECEMBER 
ONZE ALOM BEKENDE

WORSTENBROODJES
20 HALEN = 15 BETALEN

* * * 
KERST-SLAGROOM TAARTJES

VOOR € 11,95

Allerlei Kerst-lekkers in onze winkels
Roomboter amandelstaven en -kransen, 
tulbanden, Kerststollen in diverse maten, 

Kerstmarsepein-cake, enz

T/M ZATERDAG
18 DECEMBER

PROKORN 
MEERGRANENBROOD

Meergranenbrood met mix van
zonnebloempitten, soja,
lijnzaad en specerijen.

Van € 3,30   

Nu voor € 2,65
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

De Kerst-bestellijsten liggen weer in onze winkels.

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

(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

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

(Marktonderzoek)
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Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

KEMPENENERGIE

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

Kom naar ons energieloket

Nu ook in Reusel!
Kerkplein 3 (gemeentehuis)

 Gratis tips over energiebesparing 
en (collectief) duurzame 

energie opwekking?

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:

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

Op 21 decem-
ber behandelt 
de gemeente-
raad van Eersel 
de Transitie-
visie Warmte. 
In deze visie 

beschrijven we hoe we onze wonin-
gen aardgasvrij gaan maken voor 2050. 
Tussen nu en 2050 kan echter nog veel 
gebeuren. Daarom nemen we de visie 
telkens na 5 jaar weer onder de loep en 
passen we deze aan waar nodig. 

Waarom een Transitievisie Warmte?
In het Klimaatakkoord staat dat alle ge-
meenten in Nederland aan het eind van 
dit jaar een Transitievisie Warmte moeten 
hebben. Hierin staat waar op dit moment 
de grootste kansen liggen om minder aard-
gas te gebruiken en waar woningen zelfs al 
van het aardgas af kunnen gaan. Het doel 
is om uiteindelijk in 2050 alle woningen op 
andere manieren te verwarmen dan met 
aardgas. 

Wat gaan we doen? 
In onze visie zien we voor Eersel kansen 
op twee niveaus. De komende tijd gaan we 
deze plannen verder uitwerken. 

We zetten hierbij in op: 
1)  Een besparingsprogramma: huizen 

isoleren maakt hiervan een groot on-
derdeel uit. We willen onze inwoners 
aanmoedigen en ondersteunen om hun 
huis te isoleren. Alles begint namelijk 
met isoleren, want wat we niet verbrui-
ken met elkaar, hoeven we ook niet op 
te wekken. 

2)  Warmte Uitvoeringsplannen: hierin be-
schrijven we in welke gebieden we sa-

men met onze inwoners aan de slag wil-
len gaan om huizen aardgasvrij te maken 
en op welke manier.

Stimuleren, maar in eigen tempo 
De komende tijd gaan we in gesprek met 
inwoners en andere partners alle kansen 
en mogelijkheden in Eersel verder uit te 
werken. We gaan zowel collectief, als in-
dividueel met onze inwoners aan de gang. 

Collectieve aanpak
Voor de kern van Eersel zien we kansen 
voor een collectieve oplossing in de vorm 
van een warmtenet. Dit komt vooral door-
dat de kern Eersel de meeste woningen 
heeft. Daarnaast kunnen we hier samen 
optrekken met de woningstichting die hier 
haar huurwoningen verder wil verduur-
zamen. Dit maakt een collectieve aanpak 
(financieel) haalbaar. Samen met de inwo-
ners en partners als de woningstichting 
gaan we de komende tijd op zoek naar 
mogelijkheden. 

Individuele aanpak
Dit betekent niet dat we in de overige ker-
nen niets gaan doen. Voor de rest van de 
gemeente zetten we in op een individue-
le transitie. Dit betekent dat we inwoners 
gaan stimuleren, maar ook ondersteunen 
bij de plannen die ze zelf maken. Toe aan 
een nieuwe CV-ketel? Wil je op inductie 
gaan koken? Wil je je huis aardgasloos 
verwarmen? De gemeente wil inwoners 
informeren en ondersteunen bij de juiste 
aanpak. Wat ze ook van plan zijn. De ko-
mende tijd gaan we dit verder uitwerken. 
We gaan inwoners dus niet verplichten 
om van het aardgas af te gaan, maar juist  
stimuleren om stappen te zetten in ieders 
eigen tempo.

De weg naar een aardgasvrije gemeente Eersel
Stimuleren, maar in eigen tempo

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - In Bi-
bliotheek Bladel en Reusel staat vanaf 
nu t/m 24 december een Joris’ Kerst-
boom. De Joris’ Kerstboom is geba-
seerd op het KRO-NCRV tv-programma 
van presentator Joris Linssen waarin hij 
mensen uitnodigt een bijzonder persoon 
in hun leven tussen de dennentakken te 
hangen om in het licht te zetten. In Bi-
bliotheek Bladel en Reusel kunnen be-
zoekers de komende tijd hetzelfde doen.

Bij de kerstboom in Bibliotheek Bladel en 
Reusel is de mogelijkheid om een mooie 

kerstgedachte voor iemand in de boom te 
hangen. De bibliotheekbezoeker kan een 
reddende engel bedanken, sorry zeggen 
of een hechte vriendschap vieren. En dit 
begint voor iedereen bij de vraag, die Joris 
Linssen stelt: ‘Wie zet jij in het licht?’

Gesprek tijdens de Kerst
Het ophangen van de foto’s en kerstwen-
sen kan leiden tot mooie gesprekken bij de 
kerstboom. De Joris’ Kerstboom wordt zo 
een ontmoetingsplaats; erg waardevol voor 
veel mensen in de dagen voor Kerst. In Bi-
bliotheek Bladel en Reusel is tijdens ope-
ningstijden een bibliotheekmedewerker of 
vrijwilliger aanwezig om mensen op weg 
te helpen en een luisterend oor te bieden.  
Op www.joriskerstboom.nl is te zien waar 
in Nederland een Joris’ Kerstboom staat  
en kunnen bezoekers een online kerstge-
dachte voor een dierbare achterlaten.

Warme decembermaand in de bibliotheek 
met Joris’ Kerstboom
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BLADEL - De Vrienden van de Kerststal 
hebben dit jaar weer de kerststal ge-
plaatst op het Pastoor Bertensplein. De 
offi  ciële opening op zaterdag 18 decem-
ber moeten we ook dit jaar weer in alle 
stilte laten verlopen vanwege de corona-
regels. 

Wij zijn alle dagen voor bezoekers geopend 
vanaf 10.00 uur met een sluitingstijd af-
hankelijk van de richtlijnen i.v.m. corona. 
De kerststal is tot en met 6 januari 2022 
geopend. Ieder jaar wordt de kerststal op 
gesierd door tekeningen van een basis-
school uit Bladel. Dit jaar is dat de Toer-
malijn. De mooiste tekening wordt dit jaar 
beloond met een leuk cadeautje. De giften 
die wij ieder jaar mogen ontvangen via het 
knikengeltje in de kerststal gaat weer naar 
een goed doel. Dat is dit jaar voor Jack en 
Jenny van Avendonk. In het bijgaand ver-
haal kan je lezen aan wie zij hulp bieden. 

Fundacion Venezolana Alianza de Pacto
Ik ben Jenny Acuña en ik ben geboren in 
Venezuela. Inmiddels ben ik Nederlanse 
en woon ik in Bladel. Ik ben getrouwd met 
Jack van Avendonk. Jack en ik deden alle-
bei mee aan internationale atletiekwedstrij-
den. Jack hardlopen en ik snelwandelen. 
In Finland hebben we elkaar voor het eerst 
ontmoet en zo is het gekomen.

In 2002 heb ik Stichting Fundaciòn Vene-
zolana Alianza de Pacto opgericht. In Ca-
racas was ik lerares voor gehandicapte 
kinderen. Ik zag dat er veel kinderen niet 
naar school gingen of konden gaan. Daar-

om besloot ik om zelf naar de gehandicap-
te kinderen toe te gaan om ze te helpen 
Hier kon ik met weinig middelen veel berei-
ken. Dat werk zet ik nu in Nederland voort. 
Mijn specialiteit is het werken met blinden. 
Daarnaast werk ik ook met mensen in een 
rolstoel, doven en mentaal gehandicapten. 
Het doel is: scholing, verzorging, het orga-
niseren van sportactiviteiten, ontmoeting 
met gelijken en het leren over normen en 
waarden.

Na ons huwelijk gingen we een aantal ke-
ren samen enkele weken naar Caracas. We 
hebben daar sportwedstijden voor invali-
de kinderen georganiseerd, hulpmiddelen 
verschaft aan blinde kinderen, cadeautjes 
uitgedeeld en we hebben nier- en kan-
kerpatiëntjes bezocht. Later ben ik alleen 
naar Venezuela gereisd; voor een wester-
ling werd het veel te gevaarlijk. Omdat de 
situatie in Venezuela sinds enige tijd erg is 
verslechterd kunnen wij geen bezoek meer 
brengen aan Caracas. Ons werk heeft nu 
ook een andere focus gekregen. Er is daar 
gebrek aan alles: voedsel en ook aan me-
dicijnen met alle trieste gevolgen van dien, 
ook voor ons persoonlijk. 

Onze stichting verstuurt pakketten van 
Nederland via Spanje naar Venezuela om-
dat er weinig bedrijven zijn die pakketten 
rechtstreeks in Venezuela bezorgen. De 
pakketten bevatten dagelijkse benodigd-
heden maar ook wat voedsel of sportar-
tikelen voor kinderen (lege voetballen, die 
ter plaatse opgeblazen kunnen worden, 
nemen niet zoveel ruimte in). We sturen 
ook pakketten met medicijnen naar zieken-
huizen. Inmiddels hebben we een betrouw-
bare route voor de pakketten gevonden. In 
november kregen we een bevestiging dat 
het pakket met geneesmiddelen voor kan-
kerpatiënten was aangekomen. Ieder pak-
ket wordt ontvangen door Nancy de Delfi n. 
Nancy is een vrijwilliger die zorgt voor de 
distributie van de pakketten naar andere 
vrijwilligers en arme families. Ana Rivas is 
een vrijwilliger die de medicijnen naar het 
ziekenhuis brengt. In het ziekenhuis zorgt 
de dokter van de intensive care, Neida Na-
tera, dat de medicijnen op de juiste plek 
terecht komen. Ze worden verdeeld over 3 
ziekenhuizen.

Verder maken we kleine geldbedragen over 
voor bepaalde bestemmingen. Gerado 
de Delfi n is een vrijwilliger die zorgt dat 
het geld op de juiste plek komt. Dit geld 
wordt besteed aan studie voor arme kin-
deren, aan geld voor medicijnen die alleen 
via een apotheek te verkrijgen zijn en aan 
het uitvoeren van operaties in het zieken-

huis. Ik heb driemaal een bezoek gebracht 
aan het grensgebied met Colombia bij 
Cúcuta,  december 2019 voor het laatst. 
U herinnert zich vast die enorme vluchte-
lingenstroom over de brug naar Colombia. 
Ik heb geholpen bij het uitdelen van voed-
sel aan de vluchtelingen. Ik ben betrokken 
geraakt bij een opvang voor alleenstaande 
kindervluchtelingen. Ook heb ik een school 
geholpen die kinderen die gevlucht zijn uit 
Venezuela onderwijs biedt.

In 2019 was ik voor het laatst in Colom-
bia in het grensgebied. Ik had er dit jaar 
weer naar toe gewild om te helpen, maar 
door het Covid-19 virus kan er niet gereisd 
worden. Mijn liefste wens is dat er zo snel 
mogelijk een normale, stabiele situatie in 
Venezuela komt. Het land heeft een enorme 
potentie om een welvarend land te worden. 
Zestien jaar geleden ben ik nogal ziek ge-
weest; hoofdpijn, allerlei infecties en vele 
malen ziekenhuizen bezocht. Ik heb toen 

veel steun van mijn geloof ondervonden. 
God geeft kracht. Mijn motivatie voor dit 
werk haal ik uit de Bijbel, zoals bijvoor-
beeld uit Mattheus 25 vers 35-40 (want 
ik had honger en u gaf mij te eten, ik had 
dorst enz.) en uit  Lucas 10 (barmhartige 
Samaritaan). Ik leef om te kunnen helpen 
en word heel gelukkig wanneer ik iemand 
kan helpen. Ik ben continu bezig met van 
mensen te horen wat ze nodig hebben en 
daarna uit te zoeken hoe het mogelijk is om 
ze te kunnen helpen.

Op mijn facebookpagina (www.facebook.
com/Fundacion-Venezolana-Alianza-de-
Pacto) is ook informatie te vinden. Het is 
wel in het Spaans, maar de foto’s geven 
toch een indruk van mijn werk.

Nederland bedankt en God zegene dit land.
(Gracias Holanda y Dios bendiga este pais.)

Jenny & Jack

GOED DOEL

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Koe Lo Yuk + 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

Giften kerststal Bladel voor 
Jenny en Jack van Avendonk
Stichting Fundaciòn Venezolana Alianza de Pacto

Jenny in de kleuren van Venezuela

Jenny en Jack bij een ziekenhuis in Caracas

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

40% korting op elk 2e artikel van 
de najaars- en wintercollectie!*

* m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen, de korting wordt verrekend op het laagst geprijsde artikel.

start

WINTERSALE
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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. 

STAPELKORTING!
1e artikel 20%* KORTING
2e artikel 30%* KORTING
3e artikel 40%* KORTING

* ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL • M.U.V. BASISCOLLECTIE 
EN NIEUWE COLLECTIE • ACTIE LOOPT T/M 24 DECEMBER 2021

MARKT 31   EERSEL • T.  0497 512788

Ec VOLG ONS OP FACEBOOK  & INSTAGRAM

19 december Koopzondag

HAPERT - Op za-
terdag 11 decem-
ber komen we 
tussen 10.00 en 
16.00 uur weer bij 
u aan de deur om 
mooie kerststerren 
te verkopen. De 
kerststerren zijn 
ook dit jaar weer 
van hoge kwaliteit 
in de kleuren rood 

en wit. Bij aankoop hiervan steunt u het 
jeugdcarnaval in Hapert. 

Het jaarlijks carnavalsprogramma voor de 
jeugd uit Hapert brengt aanzienlijke kosten 
met zich mee. Daarom organiseren wij al 
vele jaren deze kerststerrenactie zo kort 
voor de komende Kerstdagen. Het blijft 
natuurlijk erg onzeker maar wij hopen dat 
we carnaval in februari 2022 weer op eni-
gerlei wijze kunnen gaan organiseren en 
vieren. Zeker ook voor de Hapertse jeugd.  
Wij vragen uw steun, zodat wij hen ook dit 
jaar weer allerlei leuke activiteiten kunnen 
bieden. De kerststerren kosten € 3,95 per 
stuk en twee stuks voor € 7,50.  

Veilig
Om de verkoop van de kerststerren, zowel 
voor u alsook voor onze vrijwilligers, zo 
veilig mogelijk te laten verlopen is het mo-
gelijk om aan de deur te betalen met een 
QR-code. Dat is, zeker nu, veiliger en min-
der omslachtig dan contant afrekenen en 
is tevens een oplossing voor het ontbreken 

van contant geld. Bij contante betaling het 
verzoek om, indien mogelijk, het verschul-
digde bedrag gepast in een envelop aan 
ons te overhandigen. Daarnaast zullen wij 
bij u aan de voordeur natuurlijk de 1,5 me-
ter afstand zoveel mogelijk in acht nemen.

U kunt ze ook bestellen
Bent u toevallig niet thuis op zaterdag of 
woont u niet in Hapert maar wilt u toch 
graag één of meerdere kerststerren van 
ons kopen? Geen probleem, dan kunt u 
ze vooraf tot zondag 12 december 18.00 
uur bestellen door onderstaande informatie 
aan ons door te geven:
-  Per e-mail: vicevoorzitter@pintewippers.nl 
-  Per WhatsApp: 06-15829617 of 06-

13369759
-  Telefonisch van maandag tot en met vrij-

dag tussen 18.00 en 20.00 uur
-  Telefonisch op zaterdag en zondag tus-

sen 10.00 en 14.00 uur

Op zaterdag 11 of zondag 12 december 
bezorgen wij de bestelde kerststerren dan 
bij u thuis.

Verkoop van kerststerren door 
cv De Pintewippers
Opbrengst voor jeugdcarnaval

We zijn gestart 
met fase II van 
woningbouw-
plan Duizel 
Noord. Het plan 
bestaat uit 58 
grondgebonden 

woningen in allerlei types en heet ‘De 
Groene Aders’. De bouwplannen en de 
vervolgstappen van de ontwikkeling de-
len we graag met je tijdens een digitale 
informatiebijeenkomst op dinsdag 14 
december tussen 20.00 en 21.00 uur. 

Ook kun je tijdens deze digitale bijeen-
komst kennismaken met Reuvers Project-
ontwikkeling B.V. Via een aanbesteding 
hebben we samen met Woningstichting de 
Zaligheden gekozen voor het plan van deze 
marktpartij. De bijeenkomst is bedoeld om 
te informeren over de bouwplannen en het 
vervolgproces. Het is nadrukkelijk geen 
verkoopbijeenkomst.

Fase 2 Duizel Noord
Met de 2e fase van Duizel Noord voegen 
we woningen toe voor onder andere de 

doelgroepen van starters, doorstromers 
en senioren. Op 24 november 2020 heeft 
de gemeenteraad het bestemmingsplan 
Duizel-Noord fase 2 vastgesteld. Meer 
informatie kun je vinden op onze web-
site: www.eersel.nl/duizelnoord. Hieronder 
alvast een impressie van de bouwplannen 

Aanmelden
Heb je interesse in dit plan en wil je deel-
nemen aan de digitale bijeenkomst? Meld 
je dan aan bij Reuvers Projectontwikkeling 
B.V. Dit doe je door te mailen naar oss@
reuversbouw.nl. Geef bij je aanmelding 
ook jouw e-mailadres door. Een paar da-
gen voor de bijeenkomst ontvang je van 
Reuvers Projectontwikkeling B.V. op het 
doorgegeven e-mailadres: een link waar-
mee je aan de bijeenkomst kunt deelne-
men en praktische informatie over de bij-
eenkomst. 

Heb je vragen over de bijeenkomst of wil 
je voorafgaand aan de bijeenkomst al een 
vraag stellen? Neem dan contact op met 
Reuvers Projectontwikkeling B.V. via oss@
reuversbouw.nl of 0412 630 100.

Digitale informatiebijeenkomst Duizel Noord fase II

IN DE BUURT
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VESSEM - De eerste 
open Seniorendagen 
zijn geweest. Er werd 
gezellig gekletst en 
gekaart. De sjoelbak 
werd gebruikt en na-
tuurlijk het biljart en de 
handwerkgroep haak-
te voor een goed doel.

Er is ook een fitgymgroep. Deze start vanaf 
het gemeenschapshuis en ze lopen spor-
tief in de buitenlucht en eindigt bij het ge-
meenschapshuis. Je kunt jezelf opgeven 
voor deze buitenactiviteit. Met heel slecht 
weer vindt de fitgym plaats in het gemeen-
schapshuis. Vanaf 10.30 uur is men wel-
kom, ook voor een kop koffie met gratis 
cake. 

Op 14 december zal er vanaf 14.00 uur een 
film over oud-Vessem vertoond worden. 
Herinneringen komen vast bij u boven en 
niets is zo leuker om hier met elkaar over 
te praten. Maar u mag ook kaarten of bil-
jarten, uw keuze, en u mag komen en gaan.
Alle andere activiteiten gaan ook door, dus 
wilt u kaarten of sjoelen, dat kan allemaal. Er 
is voldoende ruimte om de coronaregels na 
te leven. Breng wel uw coronacheck mee.
Leden van de KBO staan achter de bar.  
Iedereen is welkom en u hoeft geen lid 
te zijn. Loop binnen en ontmoet elkaar. 
Plaats: gemeenschapshuis D’n Boogerd, 
Servatiusstraat 6 5512 in Vessem.

De Seniorendag is een gezamenlijk project 
van KBO Vessem, gemeenschapshuis D’n 
Boogerd en ‘Dorpen maken het verschil’.

Vessemse Seniorendagen: 
14 december film over oud-Vessem

Huis Heike (1776), Vessem 

Geldig
t/m

28 feb  
2022

BOXSPRING
Bjorn

180x200 cm

749 + 2 gratis 
hoofdkussens 

t.w.v. 49,95 p.st

BOXSPRING
Alicante

180x200 cm

1149

+ 2 gratis 
kussens 

t.w.v. 49,95 p.st

BOXSPRING
Palermo

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1599

Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm
180cm

Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm
180cm

Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm
180cm

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

140x200 649 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.
160x200 699 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.

In- en uitstapverlichting 129,95 nu 59,95
Nachtlampjes 139,95 nu 59,95

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

BOXSPRING

Jubileum dealsJubileum deals

incl. pocket matras 
+ 2 gratis kussens 

t.w.v. 49,95 p.st

TE KOOP BIJ 
INSCHRIJVING

Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het 
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
Tel. 06 - 53146410 | www.berkkerkhof.nl | h.coppelmans@berkkerkhof.nl

Percelen landbouwgrond gelegen De 
Laaijen, De Hoef en Heikant te Hulsel
Totale oppervlakte 8.68.28 ha, maar 
zijn ook afzonderlijk te koop:
Perceel I (De Laaijen)          3.12.35 ha
Perceel II (De Hoef)             1.70.45 ha
Perceel III (Heikant)             0.68.50 ha
Perceel IV en V (Heikant)     3.16.98 ha

Inschrijven is mogelijk tot 5 januari 2022, 
12.00 uur.

Op 5 december was de Internationale 
Vrijwilligersdag (International Volunteer 
Day) met als motto: samen blijven schit-
teren. 

Op 7 december was de Nationale Vrijwilli-
gersdag. Ook in onze gemeente zijn talloze 
vrijwilligers actief. Zij zijn een steunpilaar in 
onze maatschappij. Om onze waardering te 
benadrukken, hebben we in elke kern een 
spandoek opgehangen. Vrijwilligers, bedankt 
voor het werk dat jullie verzetten! Jullie heb-
ben een hart van goud en óók nog op de 
juiste plaats. Doordat jullie een stukje van je 
tijd en kennis delen met anderen, is het fijner 
wonen in onze mooie dorpen. Met elkaar en 
voor elkaar. Samen maken we het leuker!

Vrijwilligers hebben een groot hart
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BLADEL - Liberty Craft Beer uit Bladel 
startte als kleinschalige bierbrouwer. De 
drie Brabantse oprichters bouwden in 
een mum van tijd een biermerk van allu-
re op. Niet alleen is de verkoop dit jaar al 
een aantal keer over de kop gegaan, ook 
vallen ze jaar na jaar bij de World Beer 
Awards dik in de prijzen. Zo ook dit jaar.

Liberty Craft beer kent vier bieren: Blond, 
Weizen, Tripel en IPA. Werd het Blond bier 
vorig jaar uitgeroepen tot ‘het beste blond-
je van Nederland’ is het nu de beurt aan 
de Tripel en de Weizen. Beide bieren wer-
den tot bronzen winnaar bekroond. Mede- 

oprichter Michael Zimmerman: “We zijn 
Liberty gestart om een jongensdroom waar 
te maken. Wij komen alle drie uit verschil-
lende windrichtingen, maar vinden elkaar 
in onze liefde voor speciaalbier en onze 
daadkracht om Liberty in Nederland op de 
kaart te zetten. Inmiddels zijn drie van onze 
vier bieren internationaal onderscheiden. 
Dat is een kroon op ons werk.”

Ondernemers, marketeers, biergenieters, 
fijnproevers en vakidioten: zo laten de drie 
oprichters uit Bladel (Dick), Veldhoven (Mi-
chael) en Waalre (Bouke) zich het beste 
omschrijven. Bewust begonnen ze klein 
om vanuit een gedegen basis en de wen-
sen van de markt hun bier door te ontwik-
kelen. Dit vanuit de duidelijke missie om 
het verzadigde bierlandschap te voorzien 
van een avontuurlijk bier, gebaseerd op 
traditioneel Belgisch/Duits speciaalbier. 
Inmiddels staat het biermerk als een huis. 

Michael vervolgt: “Liberty Craft Beer gaat 
terug naar beproefde standaarden. Vanuit 
daar maken wij uitzonderlijk goed bier met 
een avontuurlijke twist. Geen extremiteiten, 
maar zuiver bier gemaakt met pure ingre-
diënten.” 

Onlangs is ook een sales-ambassadeur (re-
tail) aangetrokken om de Nederlandse win-
kelschappen te veroveren. Sjang: “Liberty  
is ontwikkeld voor de bierdrinker die van 
traditioneel speciaalbier houdt en een uit-
stapje aandurft naar een avontuurlijkere 
variant van de gouden standaard. Onze 
slogan is niet voor niets: ‘Traditional beer 
made adventurous’. Aan mij de taak om de 
markt uit te dagen.” Meer informatie: 

www.libertycraftbeer.nl

KEMPENLAND

   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.

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

onder komo-keur

Liberty Craft Beer: 
kleine jongens worden groot
Kempense bierbrouwer sleept award na award binnen

HAPERT - Ook dit 
jaar loopt weer op 
zijn eind. Zoals u wel-
licht weet bakt Stich-
ting Jeugdorganisatie 
Jong Nederland Ha-
pert op de laatste dag 
van het jaar oliebollen. 

Wij verkopen deze op vrijdag 31 decem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur op de Markt 
van Hapert. De prijs is € 0,70 per stuk. De 
verkoop is ter ondersteuning van onze ver-
eniging. Voor een aantal van minder dan 
20 stuks kunt u terecht bij onze kraam op 
de Markt. In verband met corona kunt u dit 
jaar van 11.00 tot 16.00 uur ook terecht bij 
onze drive-in op de Lemelvelden. Wilt u op 
deze dag meer dan 20 oliebollen hebben, 
dan bieden wij u de mogelijkheid om deze 
vooraf te bestellen. De bestelde oliebollen 
worden dan door ons bij u thuisbezorgd. 
Hiervoor wordt een geringe vergoeding van 
€ 1,00 in rekening gebracht. Dit thuisbezor-
gen geldt echter alleen voor inwoners van 
Hapert en Dalem en zal tussen 11.00 en 
17.00 uur gebeuren. 

Bestellingen moeten voor 29 december 
doorgegeven worden aan Meike Stoelinga, 
Beerzedal 22 of Sylvia Jansen, Boterbloem 
9 in Hapert. Of via ons mailadres: jnholie-
bollen@gmail.com.

De leden en lei-
ding van Jong 
Nederland Hapert 
wensen u alvast 
prettige feestda-
gen en een voor-
spoedig 2022 toe!

Oliebollenverkoop 
Jong Nederland Hapert

REGIO - In de Bibliotheken in Bladel,  
Hapert en Reusel liggen verrassingen 
onder de kerstboom. Grote, kleine, dikke  
en dunne verrassingen. Spannende ver-
rassingen, maar ook liefdevolle, histo-
rische en grappige verrassingen. Voor 
iedereen ligt er een mooie verrassing 
onder de kerstboom. 

Wil je tijdens deze koude donkere dagen 
met een fijn boek op de bank zitten en je-
zelf helemaal in een verhaal onderdompe-
len? Onder de kerstboom van Bibliotheek 
De Kempen in Bladel, Hapert en Reusel 
liggen vele mooie pakjes. Hierin zitten ver-
rassingsboeken voor onze leden. Wil je 
een keer een ander boek lenen in de bi-
bliotheek? Kom dan een verrassingsboek 
ophalen! Kom jij kijken welke verrassing er 
voor jou onder de kerstboom ligt? De ver-
rassingsboeken liggen de hele maand de-
cember voor je klaar.

Verrassing onder kerst-
boom in de bibliotheek
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Politiek is saai! Toch Niek?
Inmiddels ben ik alweer ruim 3,5 jaar raadslid 
namens Bladel Transparant. De 2 jaar daarvoor 
was ik commissielid in de commissie inwoners. 
Maar nog steeds krijg ik regelmatig de vraag wat 
ik er nou in godsnaam leuk aan vind om politiek 
actief te zijn. Vooral jongeren snappen het vaak 
niet.

Veel mensen die aan politiek denken, denken aan iets 
te oude mannen in een driedelig pak met stropdas, 
die urenlang over bijvoorbeeld stikstof zitten te pra-
ten. Voor veel mensen zijn dit soort thema’s te saai en 
zij verliezen daardoor de binding met politiek. Maar 
in de lokale politiek zijn thema’s vaak simpeler omdat 
het thema’s zijn die de mensen direct aan gaan. 
Helaas is er nog altijd te weinig besef dat je als 
inwoner bij lokale politiek zoveel meer invloed kunt 
uitoefenen op thema’s dan bij de landelijke politiek.

Mening van de inwoners
De afgelopen maanden hebben wij als Bladel Transparant heel veel mensen gesproken 
over politiek. We hebben ze gevraagd om 3 verbeterpunten voor de gemeente 
Bladel te noemen. Hieruit kwamen veel uiteenlopende punten, welke wij verzameld en 
besproken hebben. Deze punten vormen de basis van ons nieuwe verkiezings-
programma. De mensen waren vaak dankbaar dat ze gevraagd werden en de meeste 
vonden het ook nog interessant. Door deze gesprekken te voeren hebben we inmid-
dels vele nieuwe geïnteresseerde en ook vier nieuwe actieve leden. 

De hort op
Bladel Transparant zoekt de mensen ook op. Zo ben ik een paar maanden geleden 
naar de zorgcoöperatie in Hoogeloon geweest om te praten over zorg. Daaruit bleek 
dat bijvoorbeeld eenzame ouderen veel beter geholpen worden, als ze bij de hand 
worden genomen door een bekende inwoner uit hetzelfde dorp. Dat voelt vertrouwder 
en is dus eff ectiever. Ook ben ik 4 weken geleden bij VV Hapert geweest om te 
praten over hun toekomstvisie over het sportpark. VV Hapert wil bijvoorbeeld graag 
een kunstgrasveld. Hiervoor hebben wij een motie gemaakt die vervolgens een meer-
derheid in de gemeenteraad kreeg. Mede hierdoor zal Hapert binnenkort een mooi 
kunstgrasveld krijgen. 

Het zijn maar kleine dingen, maar door een simpel gesprek te voeren kunnen wij leuke 
dingen voor verenigingen en inwoners voor elkaar krijgen. Binnenkort spreken we de 
radio-zendamateurs die gevestigd zijn op de Egyptische poort in Bladel. Ik ben zeer 
benieuwd wat voor leuke dingen daar weer uit voort komen.

Kortom, lokale politiek is veel meer dan alleen maar dossiers lezen en het veel te 
lang hebben over bepaalde belangrijke maar nietszeggende thema’s. Door zelf te 
investeren in mensen krijgen wij een hoop informatie terug waar we iets mee kunnen. 
Persoonlijk vind ik dat het leuke aan politiek, vooral als wij ook écht iets voor inwoners 
kunnen bereiken. En als ik naar de huidige raadsleden in de gemeente Bladel kijk, 
geldt dat oude stoffi  ge imago al lang niet meer. We hebben mannen en vrouwen van 
alle leeftijden die lang niet meer allemaal met een driedelig pak aan zitten. Zo zit ik 
iedere vergadering gewoon in dezelfde kleren als die ik in de plaatselijke kroeg draag. 
Nog zo’n belangrijke plek waar ik veel informatie ophaal .

Mocht jij ook graag input willen geven of in gesprek willen gaan over wat dan ook, 
stuur even een appje. Je weet mij te vinden! 

Niek Panjoel
Raadslid namens Bladel Transparant
06-47291183 / n.panjoel@bladel.nl

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

����������������������
����������������������

�����������������������

����������������
������������

�

����������������������������������

����������

�������������������

	���������� �����

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

EINDHOVEN - Afgelopen maandag 6 
december opende GGD Brabant-Zuid-
oost een nieuwe vaccinatielocatie in het 
Beursgebouw aan de Lardinoisstraat 8 
in Eindhoven. In het Beursgebouw kun-
nen tussen de 3000 en 4000 vaccinaties 
per dag gezet worden, afhankelijk van 
de doelgroep.

Nieuwe binnenlocatie
“Mede met het oog op de boostercampag-
ne en de vele ouderen die we daarmee ont-
vangen, was ons er veel aan gelegen een 
nieuwe binnenlocatie te vinden. Het was 
een lange zoektocht maar in samenwer-
king met de gemeente Eindhoven zijn we 
hier in geslaagd”, vertelt Gonny van Loon, 
programmamanager COVID-19 van GGD 
BZO. “We hebben er alle vertrouwen in dat 
we op de nieuwe locatie het vaccineren 
goed kunnen voortzetten, met de gastvrije 
en kundige bediening die de inwoners in-
middels van ons gewend zijn.”

Bereikbaarheid en parkeren
Het Beursgebouw is met het OV, de fi ets, 
lopend, per auto en vanuit de verschillende 
P+R transferia goed bereikbaar. Er wordt 
gezorgd voor duidelijke aanwijzingen naast 
de weg en verkeersleiders staan opgesteld 
om het verkeer in goede banen te leiden. 
Gonny: “We doen er alles aan om het be-
zoek aan de vaccinatielocatie zo kort mo-
gelijk te laten zijn. Mochten mensen moeite 

hebben met het betaald parkeren, dan zijn 
zij van harte welkom op de vaccinatielo-
catie aan de Haverdijk in Helmond. Deze 
locatie is ook met de auto heel goed te be-
reiken en daar is parkeren gratis.”

Effi  ciënt en gastvrij
Gonny benadrukt dat effi  ciency en gastvrij-
heid hand in hand gaan op de vaccinatielo-
caties, zowel in Helmond als Eindhoven: 
“Vaccineren blijft mensenwerk voor ons, 
er is voor iedereen persoonlijke aandacht. 
Bij binnenkomst word je direct op je ge-
mak gesteld en als je prikangst hebt, ne-
men onze medewerkers wat extra tijd voor 
je. Die ruimte is er absoluut, daar hoeven 
mensen zich geen zorgen om te maken.” 

Help de GGD mee
Wat kunnen mensen eigenlijk zelf doen om 
de vaccinatie soepel te laten verlopen? 
Een paar tips: “Kom op tijd. Niet te laat, 
maar ook zeker niet veel te vroeg. Ruim 
80% van de mensen is een half uur tot drie 
kwartier eerder aanwezig, dat is niet nodig. 
Verder is het verstandig om vooraf wat te 
eten en makkelijke kleding aan te trekken 
waarbij je je bovenarm snel kunt vrijmaken 
voor je prik. En vergeet je ID, mondkapje, 
ingevulde gezondheidsverklaring en uitno-
diging niet. Zo zorgen we samen voor een 
vlotte vaccinatie.”

Nog een afspraak op de oude locatie?
De vaccinatielocatie op de Antoon Coolen-
laan is gesloten. Testen blijft daar wel mo-
gelijk. Alle inwoners die een afspraak voor 
een vaccinatie in Eindhoven hebben zijn 
welkom op de nieuwe locatie in het Beurs-
gebouw in Eindhoven.

GGD BZO opent vaccinatielocatie 
in Beursgebouw Eindhoven

Voor natuurlijk gezond hertenvlees

Onze boerderijwinkel bevindt zich op:
Voort 28 - Reusel

Openingstijden:
Vanaf 15 december tot aan Kerst 

dagelijks van 10.00-17.00 uur.
In verband met wisselende coronaregels 

graag vooraf even bellen!

     Cees en Joos Lauwers 
Voort 28,  5541 EJ  Reusel

 Tel. 06 - 53 30 69 32

www.hertenhoeve.nl
(H)eerlijk uit eigen streek
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Een krantenkop: Bussen rijden minder, 
ook na corona. Mijn eerste gedachte  
was “Weer een stuk dienstverlening aan 
het afbrokkelen”. Soms word je op meer-
dere plaatsen direct geconfronteerd met 
verminderde dienstverlening door onder- 
nemingen die juist voor dienstverlening 
in het leven zijn geroepen. Het openbaar 
vervoer denkt na corona de dienstverle-
ning structureel maar terug te draaien. 
Ook de bankwereld is daar hard mee 
bezig. Eersel moet in gesprek om a.u.b. 
een pinautomaat te handhaven. De klei-
nere dorpen zijn al lang bezig met dit ge-
vecht. Geld storten bij de grootste bank 
in de Kempen is alleen nog mogelijk op 
een paar plaatsen. Heerlijk ontspannend 
voor de ondernemer die veel klein geld 
beurt, zo’n gezellig ritje door de Kempen.

Ik vraag me af of dit nu het gevolg is van 
de verzelfstandigingspolitiek einde vorige  
eeuw. Bij bedrijven waar dienstverle-
ning de doelstelling is, moet winstmaxi-
malisatie toch niet de eerste prioriteit  
zijn. Als je echt vanuit “de klant” rede-
neert moet het doel zijn een zo hoog mo-
gelijke bevrediging van zijn vraag. Als dit 
niet samengaat met winstmaximalisatie 
dan is dat een gegeven en vraagt om 
optimalisatie van dit laatste en niet om 
inkrimping van de dienstverlening.

Vat de dienstverleners samen onder het 
begrip Maatschappelijk Middenveld, de 
politiek doet dat, dan kun je bijvoorbeeld 
daaronder rekenen het bankwezen, de 
zorg, het onderwijs, het openbaar ver-
voer en huisvesting.

Hoeveel reserves moeten die hebben 
als er een achtervang is van de overheid  

en moeten de salarissen van de top 
meestrijden met die van nationale en in-
ternationale NV’s? Ik krijg de indruk dat 
juist daardoor personen worden aange-
trokken die de fundamentele doelstelling 
van de organisatie bijstellen van klant-
gericht naar financieel resultaatgericht. 
In een gesprek in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw hoorde ik een voorzitter 
van een woningcorporatie zeggen: “Wij 
werken met geld van de huurders, daar 
moeten we zuinig mee omspringen.” Hij 
sloeg de spijker op de kop. Onderwijs en 
Zorg werken met belastinggeld, dus ook 
met geld van de burger. Maar ja, als de 
overheid gaat bezuinigen en de dienst-
verlening daardoor minder wordt, dan 
is het heel gemakkelijk om het veroor- 
zakersballetje naar elkaar toe te gooien. 

Het resultaat waar wij als burgers mee 
worden geconfronteerd, is het tekort 
aan personeel. Bezuinigingen roepen de  
managers in de zorg. Wetgeving zeggen 
de onderwijzers, kleuter- en basisonder-
wijs op één hoop gooien stoot jongens 
af te kiezen voor dat vakgebied. Weinig 
jongens van een jaar of achttien voelen 
zich geroepen om het risico te lopen 
les te moeten gaan geven aan kleuters 
waarvan wellicht nog de luiers moeten 
worden ververst. 

Het lijkt wel of dit alles een roep is naar 
terugdraaien naar het verleden. Dat is 
het niet. Het is een roep om het maat-
schappelijk middenveld te confronteren 
met hun primaire doelstelling: er zijn voor 
de mensen op een goede, betrouwbare 
en zeker heel bereikbare manier. 

Normaal zou een dergelijk betoog moeten  
komen met een oplossing. Ik heb die  
helaas niet, maar beschouw het als een 
roep naar hen die op elk niveau politiek 
bedrijven om daar zeer nadrukkelijk mee 
bezig willen zijn. 

Dick Bos

Dienstverlening

column

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

De belangrijkste werkzaamheden aan de 
atletiekbaan van AVR’69 zijn afgerond. 

Enkel de toplaag en de belijning moeten 
nog worden aangebracht. Door de huidige 
weersomstandigheden schuift dat op naar 
het voorjaar. Gelukkig kan de vereniging in 
de winter al gebruik maken van de baan! 

Onze collega maakte o.a. bovenstaande 
toffe dronebeelden! Die zijn te bekijken via 
onze website en social media.

Atletiekbaan van AVR’69 afgerond

EERSEL - In het kader van de lessen We-
tenschapsoriëntatie Nederland (WON) 
mogen onze leerlingen in 2vwo kiezen 
uit: Artcadia of Robotica. Leerlingen die 
deelnemen aan het Robotica-project 
hebben de afgelopen maanden leren 
programmeren in de First Lego League. 
Leerlingen die kozen voor het Artcadia 
project werden samen met de leerlingen 
van de talentstroom Science uitgedaagd 
het beste van zichzelf te geven om op-
lossingen te bedenken voor het leven in 
onze maatschappij in 2080.

Robotica
De First Lego League is een internationale 
wedstrijd waar leerlingen een robot bepaal-
de missies moeten laten uitvoeren. Onze 
techneuten zijn vakkundig begeleid door 
onze techniekcoach Ad Smits. Afgelopen 

woensdag 8 december heeft de interne 
schoolfinale plaats gevonden. De winnaar 
mag 15 januari deelnemen aan de regiofi-
nale in Eindhoven en wie weet staan onze 
leerlingen medio 2022 in de Beneluxfinale.  

Artcadia
De oplossingen voor het leven in onze 
maatschappij in 2080 zijn ingeleverd en we 
wachten nu vol spanning op een mogelijke 
selectie voor de finale. Daarvoor hebben 
onze leerlingen jullie stem nodig! Ga dus 
snel naar www.artcadia.nl waar je even op 
zoek moet in de lijst naar de Rythoviuspro-
jecten en breng dan je stem uit! Misschien 
help je zo onze leerlingen weer een stapje  
verder in hun onderzoek en bovendien 
kun je zo ook hun creativiteit en vinding-
rijkheid bewonderen. De leerlingen hebben 
hun beste beentje voorgezet en het resul-
taat zijn weldoordachte projecten waar ze 
erg trots op mogen zijn! De projecten zijn 
ook op de site van Artcadia te bekijken op  
pagina 17 en 25: 

www.artcadia.nl/Projecten/
projecten+2021-2022

Leerlingen van Rythovius College gaan 
voor finaleplaats Artcadia en Robotica
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BOERDERIJ 
BOOMSTAMBLADEN

massief blad 5 cm massief blad 5 cm 

Match met poot naar keuze vanaf 199

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

(hoek)bank
In div. maten/

 kleuren/stoffen. 
Elektrisch 

verstelbaar 
optioneel.

vanaf

599

Kast

       vanaf 

1499

Salontafel

vanaf

349
Vloerkleed

vanaf

119
Mango

tafel rond
incl. spinpoot 

ø 130

299
ø 150

399

Diana
Stoel 

169

119
130x80 399
160x90 549
180x90 599

200x100 649
220x100 699
240x100 749
260x100 799
280x100 879
300x100 949

Arlington 
Vakkenkast met 

visgraatmotief
ook in zwart 

999

899

(hoek)bank
In div. maten/

 kleuren/stoffen. 
Elektrisch 

verstelbaar 

(hoek)bankJubileum deals

Loft 
Metalen 
boekenkast
Zelfmontage

op=op

199

Jelt
Stoel

slechts

79

achter de eerste deur.

Meer info in de winkel.

Bristol
Stoel

slechts

69

Ook leverbaar 
ø120cm
ø140cm

Jubileum dealsJubileum deals
Gratis plaid 

Bij aankoop 
van een bank 

Op=op

Gratis plaid Gratis plaid Gratis plaid 
Bij aankoop 

Gratis plaid 

130x80 399

TIP

199

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Nobby
Set van 3 of los 
in 3 kleuren; 
antiek ash
zwart

Stinn
Salontafel
Set van 3 

369

189

p.st. 
vanaf

69

Drop
Hanglamp

ø 44

89

Acties zijn geldig t/m 28 feb.2022 
SHOP ONLINE. Ook op afspraak!

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

 

Veel goede ideeën! 

Bladel 

Info via website/insta/facebook cdabladel 

Tijdens de brainstormavonden die we 
in elke kern hebben georganiseerd zijn 
veel waardevolle ideeën en meningen 
aan ons meegegeven. We hebben een 
selectie gemaakt en die worden ver-
werkt in het verkiezingsprogramma en 
in de kernpunten voor de dorpen. Het 
verkiezingsprogramma is bijna klaar. 
Meer weten? Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief via  

info@cdabladel.nl 

BLADEL - Het buurtpreventieteam heeft 
besloten zich in te gaan zetten voor een 
tweede AED (Automatische Externe De-
fibrillator) voor de wijk Veilig Oord ca 
(Aangelag, Den Hof, Veilig Oord, Hori-
zon, Molenweg en Den Houw).

Met dank aan de 41 sponsors (van 152 
huishoudens) die hebben gezorgd dat onze 
wijk binnen drie weken een eerste AED kon 
aanschaffen, heeft ons vertrouwen gege-
ven dat deze tweede actie ook succesvol 
kan verlopen. 

De uitgebreidheid van onze wijk noopt 
ons te proberen deze tweede AED aan te 
schaffen, zodat de onderlinge afstanden 
(tussen hulpverlener, patiënt en AED’s) 
kunnen worden verkleind, waardoor de 
overlevingskans bij een hartstilstand wordt 
vergroot. Een ambulance is vaak binnen de 
6 minuten niet beschikbaar.

Opnieuw hebben we een bijdrage van Phi-
lips ontvangen van € 1007,- en verzorgt 
de Hartstichting de financiële afhandeling.
Er hebben zich 7 kandidaat hulpverleners 
aangemeld, die zo snel mogelijk de cur-
sus AED + reanimatie gaan volgen. Welke 

wordt gegeven door Els Huijbregts en die 
daarna toegang krijgen tot de AED waar-
van de eerste binnenkort wordt opgehan-
gen bij Veilig Oord 9. Helaas is er enige 
vertraging opgetreden door het wereldwij-
de chiptekort.

Ook particulieren die een eigen AED bezitten 
wordt gevraagd om toegang te verlenen tot 
hun AED aan onze buurthulpverleners, zoals 
we met de heer Lavrijsen (aardbeienkweker 
aan Den Houw) reeds zijn overeen gekomen.

Indien u ons wil helpen ga dan naar:
1.  www. BuurtAED.nl. Bekijk alle acties en 

vul in het zoekkader 5531 en klik vervol-
gens actie ‘tweede buurtAED voor Veilig 
Oord’

2.  Kies daarna ‘doneer nu’ en bepaal je bij-
drage

3. Doneer met je naam of anoniem
4. Betaal eenvoudig via iDeal

Wil men toch liever contant betalen, stop 
dan een bijdrage in een envelop en geef 
deze af bij Hans Leemans, Veilig Oord 40 
of bij Ntole Sanders, Aangelag 4. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen met Hans 
Leemans, coördinator buurtpreventie.

Buurtpreventie Veilig Oord ca 
gaat voor tweede AED

REGIO - Vind jij kinderboeken leuk, hou 
je van grappige en spannende verhalen? 
Loop dan met je ouders de Kerstspeur-
tocht van de bibliotheek.

Van 17 december tot 9 januari kunnen kin-
deren tot en met 10 jaar met hun ouders 
een gezellige Kerstspeurtocht lopen. In de 
bibliotheek naar keuze haal je een route- 
en deelnameformulier op. Hier begint je 
speurtocht. Zowel in Bladel, Reusel als in 
Hapert is een route uitgezet. 

Tijdens de route (van ongeveer 1 km) door 
het dorp zie je in diverse winkeletalages een 
A4 met daarop een plaatje van een boek en 
een QR-code. Als je deze code scant hoor 
je een leuk voorleesfragment. Meteen na 
het voorlezen wordt er een vraag gesteld 
over het boek. Het antwoord zet je op het 
formulier en daarna loop je naar de volgen-
de winkel. Je kunt de route lopen wanneer 
je wilt. Als je het formulier inlevert bij de  
bibliotheek krijg je een kleine verrassing. 
Uit alle goede inzendingen wordt ook nog 
een leuke prijs verloot.

Dus, kom naar de bibliotheek, haal het for-
mulier op, loop gezellig een ronde tijdens de 
vakantie en luister naar grappige en leuke  
voorleesfragmenten. Meedoen is gratis, 
vooraf opgeven is niet nodig!

Loop mee met de Kerstspeurtocht
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Kerst haasjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 kophazen
o zout en peper
o 2 el olie
Korst:
o 2 sjalotjes
o 2 solo knoflook
o 30 gr basilicumblaadjes
o 30 gr platte peterselie
o 4 el sojasaus
o 2 el mosterd
o 10 beschuiten

Maak eerst de pasta voor de
kruidenkorst. Snijd de sjalotjes en
bolletjes knoflook in stukken en doe
het samen met de grof gehakte
basilicumblaadjes en platte peterselie
in de keukenmachine, maal het fijn.
Doe er dan de mosterd en sojasaus
bij en verkruimel de beschuiten
erboven. Maal nogmaals tot een
homogene pasta. Verwarm de oven
voor op 180°C. Bestrooi de kophazen
met zout en peper en verdeel de
kruidenpasta gelijkmatig boven over

de kersthaasjes. Druk de pasta aan.

Vet een ovenschaal in met olie en leg
de kophazen erin. Bak 30-45 min, in
de voorverwarmde oven. Ze mogen
nog een beetje rosé zijn van binnen.

Lekker met risotto of aardappelgratin
en een groentemix van groene
asperges, doperwten en kleine
roosjes broccoli. Blancheer de
groentes en smoor ze voor het
opdienen nog even in boter.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 60 minuten

Met deze varkenshaasjes zet je makkelijk 
iets speciaals op tafel tijdens de feest-
dagen. Ik gebruik kophazen omdat deze 
a) vaak wat goedkoper zijn dan varkens-
hazen en b) overal dezelfde dikte hebben 
waardoor ze in de oven gelijkmatiger garen. 
Daarbij zijn ze wat kleiner, want wie eet er 
tegenwoordig nog een hele varkenshaas op in zijn eentje?

Heb je eet-vragen of wil je nog een idee voor het kerstdiner, schroom dan niet om via mijn 
onderstaande mailadres contact op te nemen.

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 
berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Kerst haasjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 kophazen
o zout en peper
o 2 el olie
Korst:
o 2 sjalotjes
o 2 solo knoflook
o 30 gr basilicumblaadjes
o 30 gr platte peterselie
o 4 el sojasaus
o 2 el mosterd
o 10 beschuiten

Maak eerst de pasta voor de
kruidenkorst. Snijd de sjalotjes en
bolletjes knoflook in stukken en doe
het samen met de grof gehakte
basilicumblaadjes en platte peterselie
in de keukenmachine, maal het fijn.
Doe er dan de mosterd en sojasaus
bij en verkruimel de beschuiten
erboven. Maal nogmaals tot een
homogene pasta. Verwarm de oven
voor op 180°C. Bestrooi de kophazen
met zout en peper en verdeel de
kruidenpasta gelijkmatig boven over

de kersthaasjes. Druk de pasta aan.

Vet een ovenschaal in met olie en leg
de kophazen erin. Bak 30-45 min, in
de voorverwarmde oven. Ze mogen
nog een beetje rosé zijn van binnen.

Lekker met risotto of aardappelgratin
en een groentemix van groene
asperges, doperwten en kleine
roosjes broccoli. Blancheer de
groentes en smoor ze voor het
opdienen nog even in boter.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 60 minuten

Kerst haasjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 kophazen
o zout en peper
o 2 el olie
Korst:
o 2 sjalotjes
o 2 solo knoflook
o 30 gr basilicumblaadjes
o 30 gr platte peterselie
o 4 el sojasaus
o 2 el mosterd
o 10 beschuiten

Maak eerst de pasta voor de
kruidenkorst. Snijd de sjalotjes en
bolletjes knoflook in stukken en doe
het samen met de grof gehakte
basilicumblaadjes en platte peterselie
in de keukenmachine, maal het fijn.
Doe er dan de mosterd en sojasaus
bij en verkruimel de beschuiten
erboven. Maal nogmaals tot een
homogene pasta. Verwarm de oven
voor op 180°C. Bestrooi de kophazen
met zout en peper en verdeel de
kruidenpasta gelijkmatig boven over

de kersthaasjes. Druk de pasta aan.

Vet een ovenschaal in met olie en leg
de kophazen erin. Bak 30-45 min, in
de voorverwarmde oven. Ze mogen
nog een beetje rosé zijn van binnen.

Lekker met risotto of aardappelgratin
en een groentemix van groene
asperges, doperwten en kleine
roosjes broccoli. Blancheer de
groentes en smoor ze voor het
opdienen nog even in boter.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 60 minuten

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
65 INCH • 165 CM

€ 1049,-

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

JONG & OUD

KERST 
LEKKERS 

UIT 
BLADEL

* Chocolade kerstkado’s

* Slagroom truffels

* Kerst bonbons

* Luikse wafels

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel
Tel:    06-38005978
Mob: 06-20036625

REUSEL - Vanwege 
de coronamaatrege-
len konden de mees-
te crossloopevene-
menten vorig seizoen 
niet doorgaan. Zoals 
het er nu voor staat is 
het dit winterseizoen 
2021/2022 weer wel 
mogelijk om dit soort 

evenementen te organiseren.

AVR’69 is daarom alweer druk bezig met 
de voorbereidingen op de 52e PIT Make-
laars L’Avant Sylvestre crossloop. Dit jaar 
wordt de crossloop georganiseerd op zon-
dag 12 december. Deze cross, gehouden 
op een technisch parcours met diverse 
heuvels en het nodige bochtenwerk, is een 
echte klassieker die in haar geschiedenis 
al vele bekende winnaars heeft opgele-
verd. De L’Avant Sylvestrecross heeft altijd 

een sterke bezetting, met ook veel Belgi-
sche lopers aan de start. Het parcours is 
gelegen in de bossen bij de trimbaan en 
Taverne D’n Ouwe Brandtoren aan de Bur-
gemeester Willekenslaan in Reusel.

Deelname aan de trimloop staat open voor 
alle leeftijden en er kan uit verschillen-
de loopafstanden gekozen worden vanaf 
1120 meter. De start is om 10.00 uur. Na de 
trimloop starten om 11.15 uur de diverse 
wedstrijdcategorieën voor licentiehouders. 
Deze wedstrijd is de 3e van 8 crosslopen 
die deel uit van de Kempische Cross Com-
petitie 2021/2022. 

Inschrijven is nog mogelijk via de link op 
www.avr69.nl. Let op: na-inschrijving op 
de wedstrijddag is niet mogelijk! Voor meer 
informatie zie 

www.avr69.nl

52e PIT Makelaars L’Avant Sylvestre crossloop

Wethouder Frank Rombouts praatte, 
tegelijk met wethouder Wim van der 
Linden van gemeente Bladel, de com-
missies Ruimte resp. MAZ van de ge-
meenteraad bij over de N284. 

Er is aandacht voor het participatietraject 
en de planning. Lees het laatste nieuws 
over de N284 op www.n284.nl

Blijf up to date over de N284
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HEB JIJ ‘M AL GESPOT?
De oranje V van Victoria Mengvoeders!

✔ Ga naar 

     victoria-mengvoeders.nl/oranje-v

✔ Doe mee met onze actie

✔ En win!

Door corona vindt twee derde van de Bra-
banders het belangrijker dan voorheen 
om een goede weerstand te hebben. Dit 
blijkt uit een flitspeiling onder ruim 1.500 
Nederlanders voor de campagne ‘Fit 
op jouw manier’ van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Driekwart van de Brabanders wil graag 
fitter zijn om zo lang mogelijk gezond te 
blijven en meer energie te hebben. Dat 
doen ze het liefst door meer te bewegen en 
gezonder te eten en te drinken. Vaker een 
ommetje maken en water drinken in plaats 
van een sapje of frisje zijn daarbij populair. 

Hoewel veel mensen weten dat kleine ver-
anderingen helpen om fitter te worden en 
te blijven, vinden ze het moeilijk om ermee 
te beginnen en de veranderingen vol te 
houden. Zeker tijdens de donkere dagen 
zijn veel Nederlanders minder gemotiveerd 
om te bewegen, blijkt uit de flitspeiling. 
“Dat is niet zo gek, want als het donker 
en koud is, ploffen we ’s avonds graag op 
de bank. En daar pakken we uit gewoonte 
vaak wat lekkers bij”, zegt huisarts Tamara 
de Weijer die een bekend voorstander van 
een gezonde leefstijl is. “Om je fitter te voe-
len, hoef je niet meteen heel je leven om 
te gooien. Kleine veranderingen kunnen 
binnen een paar weken al een groot effect 
hebben op je weerstand. En daardoor voel 
je je fitter en ben je beter beschermd tegen 
ziekmakers, zoals virussen. Fitter worden 
doet iedereen op zijn eigen manier. Om 

fitter de donkere dagen door te komen, is 
het goed om de manier te vinden die bij 
jou past en die je kan volhouden. Ik heb 
ontdekt dat vaak wandelen - dat kan óók 
als het ’s avonds donker is - en veel verse 
producten eten voor mij werkt om fit te blij-
ven. Een ander heeft meer aan een dage-
lijks fruitmoment, vaker de fiets pakken in 
plaats van de auto en zonder telefoon naar 
bed gaan”, aldus Tamara.

Je hoeft dus niet elke dag in de sportschool 
te staan om fitter te worden. Dat beaamt 
Rob van Laere (40) uit Breda. “Ik begon 
met mijn blikjes Red Bull inruilen voor wa-
ter en het eten van meer groenten. En door 
mezelf een dagelijks stappendoel te geven, 
ben ik steeds meer gaan bewegen. Heb ik 
om 20.00 uur mijn doel nog niet bereikt? 
Dan loop ik ’s avonds een rondje, ook als 
het donker is. Ook heb ik mijn slaapritme 
aangepast. Ik ga eerder naar bed en sta 
eerder op. Ik merk dat al die kleine veran-
deringen werken. Ik was voorheen van het 
kreunen en steunen. Ik voel mij nu echt fit-
ter én vrolijker.”

Top-5 aansprekende tips uit de flitspeiling: 
1. Vaker een wandeling maken (66%)
2.  Vaker water drinken in plaats van sap of 

frisdrank (45%)
3.  Naar bed gaan wanneer ik moe ben 

(43%)
4.  Vaker de fiets pakken in plaats van de 

auto of het openbaar vervoer (35%)
5.  Vaker de trap pakken in plaats van de 

lift (32%) 

Er zijn ontelbare manieren om fitter te wor-
den. Ontdek wat bij jou past op: www.
fitopjouwmanier.nl

Over de flitspeiling
De peiling is van 1 tot en met 7 oktober 2021 
uitgevoerd door PanelWizard voor de cam-
pagne Fit op jouw manier in opdracht van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Aan het onderzoek namen 1.542 
respondenten deel van 18 jaar en ouder. De 
flitspeiling is representatief naar geslacht, 
leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, 
opleiding, regio en etniciteit. 

Over de campagne
Een gezondere leefstijl ontwikkelen is be-
langrijk. Juist nu. De campagne ’Fit op 
jouw manier’ is een initiatief van het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport om te laten zien en ervaren hoe je 
met eenvoudige stappen fitter kunt wor-
den. De campagne is tot stand gekomen 
met hulp van onder andere het Kenniscen-
trum Sport & Bewegen, het Voedingscen-
trum en het RIVM en wordt gesteund door 
organisaties, zoals GGD-GHOR.

Driekwart van de Brabanders wil 
fitter de donkere dagen door
Meer wandelen en water op tafel populair om fitter te worden

EERSEL - Het Rythovius College heeft 
net als vorig jaar voor de Kerstactie ge-
kozen voor Voedselbank De Kempen als 
goed doel.

Iedereen uit de omgeving van de school 
kan levensmiddelen brengen om een bij-
drage te leveren aan pakketten die de 
Voedselbank uitdeelt. 
Alle artikelen zijn welkom, behalve artike-
len die alcohol bevatten, tabak en te veel 
snoepgoed. De artikelen dienen los aange-
leverd te worden en bij inlevering nog mi-
nimaal 4 weken houdbaar te zijn. Wellicht 

een prima gelegenheid om de voorraad-
kasten eens na te lopen. 

Artikelen afgeven kan vanaf woensdag 
15 december bij de receptie tussen 08.00 
en 17.00 uur. Op woensdag 22 december 
komen medewerkers van de Voedselbank 
rond 16.00 uur de ingezamelde artikelen 
ophalen. Tot die tijd kan er ingeleverd wor-
den. De geleverde artikelen worden door 
de Voedselbank voor Nieuwjaar uitgedeeld 
in pakketten.

Leerlingen en medewerkers doen uiteraard 
ook mee aan de inzameling in het kader 
van de jaarlijkse Rythovius Kerstactie voor 
een goed doel. Voor meer informatie: 

www.rythovius.nl
www.voedselbankdekempenzuid.nl

Inzamelpunt Voedselbank op Rythovius College
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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 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROEN  C1  3 DRS  PS GRIJS 2010 POA
FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS GRIJS 2009 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2013 POA
PEUGEOT 107 5 DRS.  AC ZWART 2011 POA   
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3750
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS.  AUTOMAAT GRIJS 2003 POA             
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS GRIJS 2006 3950
VW LUPO 1.4I, 3DRS, 77000 KM GRIJS 2003 1950

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl

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

Sinds kort staat er een prachtig houten tuinhuis 
met een jacuzzi in de tuin van Martijn en 
Marjolein ter Borg in Eersel en dus kunnen ze 
lekker genieten van de spa in de tuin. Heerlijk 
ontspannen na een dag hard werken. Daar zijn 
ze wel aan toe met de drukte die de dagelijkse 
werkzaamheden met zich meebrengen.

Chillen in de tuin
Een eigen wellness, wie wil dat nu niet? 
Lekker chillen in de tuin, ontspannen 
genieten van het goede leven. Voor Martijn 
en Marjolein stond al langer vast dat ze hun 
tuin wilden gebruiken voor ontspanning. 
“We hebben het helemaal gevonden in 
Eersel”, vertelt Marjolein. “Het heeft even 
geduurd voor we hier terecht kwamen. 
We zijn allebei geboren en getogen in 
Rotterdam, gewend aan de drukte maar 
door de studie van Martijn in Deventer 
terecht gekomen, waar we aan het leven 
in de provincie gewend raakten. Het stond 
snel vast dat we niet terug wilden naar de 
stad. Na zijn afstuderen bleek er een plekje 
voor hem te zijn in het Maxima Medisch 
Centrum in Veldhoven.” Het koppel woonde 
een poosje in Vessem, nogal afgelegen van 
de bewoonde wereld. “Heerlijk rustig maar 
wel lastig als ik bereikbaarheidsdienst had 
want onze telefoon had in het buitengebied 
geen bereik”, lacht Martijn. “Na het 
boodschappen doen, bleven we even 
langer in de auto zitten om onze appjes en 
mailtjes te beantwoorden. Dat ging ons net 
een stapje te ver.”

Plannen voor de tuin
Zeven jaar geleden vonden ze een leuke 
woning in het centrum van Eersel. “Een 
heerlijke plek met een grote tuin, waar we 

meteen een plan voor hadden”, gaat Martijn 
verder. “We hebben flink gekapt en wat 
speeltoestellen geplaatst want inmiddels 
hadden we onze dochter Edith gekregen. 
Nu waren we toe aan het tweede rondje 
tuinonderhoud in ons huis. We dachten al 
even na over een jacuzzi en ik denk dat de 
corona-toestanden het besluit iets hebben 
versneld. De sauna stond er al even, nu 
hebben we een tuinhuis laten plaatsen 
door De Houtwinkel, waarin plaats was 
voor een jacuzzi. Zo is langzaam een echte 
wellness in onze tuin ontstaan. Dat we bij 
De Houtwinkel terecht zijn gekomen is niet 
toevallig, denk ik. We hebben gegoogled 
op ‘eiken tuinhuis’ en kwamen daar veel 
positieve reviews over De Houtwinkel 
tegen. Het is hun specialiteit en  nu hebben 
we ervaren dat zulke reviews dus echt 
helpen om tot een goede keuze te komen.”

Hard werken, hard genieten
Martijn is maag-, darm-, leverarts en 
kan in de vrije uren wel wat ontspanning 
gebruiken. “Arts zijn is altijd al druk maar 

sinds vorig jaar is het een gekkenhuis. Dan 
is het goed om in de vrije tijd even stoom 
af te kunnen blazen. Het eikenhouten 
tuinhuis gaat optimaal gebruikt worden, 
zowel in de zomer als in de winter. We 
gaan nu de kou tegemoet en hoe lekker is 
het dan om ’s avonds van onze wellness 
in de tuin te genieten. We kijken natuurlijk 
ook erg uit naar de zomer, wanneer we met 
vrienden lekker buiten kunnen genieten 
van een barbecue of gewoon van even 
niets doen op een lome zomeravond. We 
vangen de hele dag door zon in de tuin, 
maar nu kunnen we lekker beschut zitten, 
ook als het regent.” Voor Marjolein komt de 
ontspanning goed uit, zij is vrijwilligster bij 
WelCordaat. “Ik sta mensen bij in de laatste 
levensfase, om de familie even te ontlasten. 
Een pittige vorm van vrijwilligerswerk maar 
het geeft zoveel voldoening. Je bouwt echt 
een band op met de families waar je komt.”

Ons paradijsje
Het heerlijke water in het bad doet nog 
weldadiger aan door de verlichting in 

het bad en de tuin. “Het ziet er bijna 
sprookjesachtig uit, vind je niet?”, aldus 
Marjolein. “Als je dit ziet, dan wil je toch 
nooit meer weg? Zeker nu de dagen zo kort 
zijn en het vroeg donker is, is het optimaal 
genieten. De lampjes die ons geadviseerd 
zijn voor het tuinhuis, dragen enorm bij 
aan de sfeer. De verlichting in het tuinhuis 
is zacht en sfeervol. Onze tuin is ons 
paradijs: fijne speeltoestellen voor Edith, 
genoeg ruimte voor de buitenren van de 
cavia’s en voor ons de alles overtreffende 
spa. Vuurkorfje erbij, lampjes aan en een 
wijntje op tafel. Ik kan niks bedenken wat 
ons aangenamer de winter door gaat 
helpen. Laat die koude maanden maar 
komen, wij creëren de gezelligheid en de 
warmte gewoon lekker zelf.”

Een sprookjesachtigeEen sprookjesachtige
tuin met eikentuin met eiken

en heerlijke spaen heerlijke spa

“Lekker chillen in “Lekker chillen in 
de tuin, ontspannen de tuin, ontspannen 
genieten van het genieten van het 
leven.”leven.”

CHILLEN IN EERSEL; MARTIJN EN MARJOLEIN TER BORG

VAN REURING IN ROTTERDAM NAAR

VONDEN HUN TUINHUIS BIJ DE HOUTWINKEL BLADEL

TUINHUISTUINHUISTUINHUIS
Marjolein en Martijn 
genieten nog elke dag 
in hun tuin

Het houten tuinhuis 
met jacazzi en lounge

De zachte sfeervolle 
verlichting
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lekker genieten van de spa in de tuin. Heerlijk 
ontspannen na een dag hard werken. Daar zijn 
ze wel aan toe met de drukte die de dagelijkse 
werkzaamheden met zich meebrengen.
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vangen de hele dag door zon in de tuin, 
maar nu kunnen we lekker beschut zitten, 
ook als het regent.” Voor Marjolein komt de 
ontspanning goed uit, zij is vrijwilligster bij 
WelCordaat. “Ik sta mensen bij in de laatste 
levensfase, om de familie even te ontlasten. 
Een pittige vorm van vrijwilligerswerk maar 
het geeft zoveel voldoening. Je bouwt echt 
een band op met de families waar je komt.”

Ons paradijsje
Het heerlijke water in het bad doet nog 
weldadiger aan door de verlichting in 

het bad en de tuin. “Het ziet er bijna 
sprookjesachtig uit, vind je niet?”, aldus 
Marjolein. “Als je dit ziet, dan wil je toch 
nooit meer weg? Zeker nu de dagen zo kort 
zijn en het vroeg donker is, is het optimaal 
genieten. De lampjes die ons geadviseerd 
zijn voor het tuinhuis, dragen enorm bij 
aan de sfeer. De verlichting in het tuinhuis 
is zacht en sfeervol. Onze tuin is ons 
paradijs: fijne speeltoestellen voor Edith, 
genoeg ruimte voor de buitenren van de 
cavia’s en voor ons de alles overtreffende 
spa. Vuurkorfje erbij, lampjes aan en een 
wijntje op tafel. Ik kan niks bedenken wat 
ons aangenamer de winter door gaat 
helpen. Laat die koude maanden maar 
komen, wij creëren de gezelligheid en de 
warmte gewoon lekker zelf.”
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Realisatie Dorpspark 
Groene Long van start!
Het project De Groene Long start met de uitvoering. 
Het bestemmingsplan is op 25 november zonder 
ingediende bezwaren in werking getreden en dat 
betekent dat de realisatie van het gebied van start 
gaat. 

Afgelopen week werd de start van de 
uitvoeringsfase ingeluid met het tekenen van de 
overeenkomsten tussen de gemeente Bladel en 
Stichting De Groene Long. In die overeenkomsten 
zijn de nodige afspraken voor realisatie en beheer 
vastgelegd. Zo kunnen alle partijen de komende 
jaren goed samenwerken. 

De gemeente gaat op zoek naar een aannemer voor 
het grondwerk en de aanleg van de infrastructuur 
zoals paden, riool en watergangen. Hier is een 
aanbesteding voor gestart. Het Pius X-College heeft 
een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw 
van het hoofdgebouw. Ook zij zoeken nu naar een 
aannemer voor de bouw. Als alles volgens planning 
verloopt starten de aannemers van de gemeente en 
Pius X in het voorjaar van 2022.

Ondertussen is Stichting De Groene Long al gestart 
met de aanleg van de groenvoorzieningen. Samen 
met een grote groep enthousiaste vrijwilligers 
planten zij nog voor de kerst hagen aan rond de 
tuinderij. Zij starten ook met het ontwerpen en 
maken van de houten poorten die in het park 
komen. U kunt zich aanmelden via  
info@groenelongbladel.nl als u wilt helpen bij de 
aanleg van het park. 

De wijziging van het bestemmingsplan bestrijkt een 
groter gebied dan alleen het te realiseren 
Dorpspark. Er ontstaat aan de Zwartakkers ook 
ruimte voor woningbouw voor een aantal 
particuliere grondeigenaren. Daarnaast heeft de 
gemeente Bladel ook een nieuwe bouwkavel in 
bezit. Deze wordt in de loop van de komende 
maanden in de openbare verkoop aangeboden. 

De gemeente Bladel stimuleert en faciliteert sinds 2005 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
CPO houdt in dat een groep particulieren, georganiseerd 
in een vereniging, in eigen beheer met zelfgekozen 
partners zonder winstoogmerk een woningbouwproject 
voor zichzelf ontwikkelt en realiseert.

Gemeente Bladel gaat op de locatie Lange Trekken in 
Bladel een nieuwe woonwijk realiseren. Een gedeelte 
van de woningen kan door middel van Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden 
ontwikkeld. Mensen die geïnteresseerd zijn in het 
bouwen van een eigen woning via CPO kunnen een 
eigen CPO vormen of zich aansluiten bij een van de 
bestaande locatieverenigingen/CPO-initiatieven in de 
gemeente Bladel. Om via CPO te mogen bouwen in de 
gemeente Bladel, moet het CPO-initiatief wel aan enkele 
algemene voorwaarden voldoen. Deze algemene 
voorwaarden zijn te lezen op de gemeentelijke website:
www.bladel.nl/collectief-particulier-opdrachtgeverschap-
cpo. Hier zijn ook de contactgegevens van bestaande 
CPO-initiatieven te vinden. 

Woningbouwproject Lange Trekken
Aan de oostzijde van Bladel is een nieuwe woonwijk 
gepland, die zal bestaan uit ongeveer 100 woningen. 
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om 
het bestemmingsplan te wijzigen en woningbouw 
mogelijk te maken. Binnen het gebied kunnen tussen de 
5 en ongeveer 50 woningen via CPO ontwikkeld 
worden. 

Het woningbouwprogramma op de Lange Trekken moet 
passen binnen de woonvisie, zodat er verschillende type 

woningen komen in verschillende prijsklassen. Een extra 
eis is dat het college van B&W specifieke uitgangspunten 
heeft vastgesteld waaraan de ontwikkelingen op deze 
woningbouwlocatie moeten voldoen. Bekijk daarvoor de 
bijlage op de website van de gemeente Bladel via  
www.bladel.nl/woningbouwlocatie-lange-trekken-
bladel. De ingeschreven CPO zorgt dat ze heeft 
kennisgenomen van deze specifieke uitgangspunten en 
stemt er mee in.

Bij de aanmelding moet zoveel mogelijk informatie 
meegestuurd worden. Zoals het aantal deelnemers, de 
gewenste woningtypes, het prijssegment van de 
woningen en de mogelijke partijen waarmee de CPO 
(mogelijk) gaat samenwerken (architect, 
procesbegeleider, etc.). De gemeente gaat samen met 
de geselecteerde CPO aan de slag om een 
stedenbouwkundig plan voor de gehele 
woningbouwlocatie op te stellen. De CPO maakt hier 
onderdeel van uit en zo kunnen de leden hun 
droomwoning realiseren. De gemeente Bladel streeft er 
naar om binnen een maand na de sluiting van de 
inschrijving (28 februari 2022) de geselecteerde CPO 
bekend te maken. De beoordeling van de inschrijvingen 
wordt gedaan door de gemeente. Deze beoordeling 
wordt voorgelegd aan het college van B&W. Zij besluit 
met welke CPO de gemeente in zee gaat. De niet-
geselecteerde CPO’s ontvangen een schriftelijke 
afwijzing, inclusief onderbouwing.

Een CPO die voldoet aan alle gestelde voorwaarden kan 
haar interesse kenbaar maken tot en met 28 februari 
2022 door te mailen naar de heer r.arendsen@bladel.nl. 
Met vragen kunt u ook bij de heer Arendsen terecht. 

Inschrijving CPO Lange Trekken Bladel geopend

Mijn naam is Myrna Tenbült, ik ben 25 jaar en kom uit 
Bladel. Ik ben onlangs gestart als sportcoach Uniek 
Sporten in de Kempengemeenten; Bladel, Reusel-De 
Mierden, Eersel en Bergeijk. Als sportcoach Uniek 
Sporten zal ik vragen 
binnenkrijgen van 
mensen die een 
beperking ervaren en 
ik ga voor hen een 
leuke 
beweegactiviteit/
vereniging zoeken. 
Door middel van een 
goed gesprek hoop ik 
dat ik een 
beweegactiviteit kan 
vinden waarbij het 
aanbod goed aansluit 
bij de vraag. 

Verder zal ik bezig zijn het aanbod uit te breiden in de 
Kempengemeenten, zodat er meerdere mensen die een 
beperking ervaren kunnen gaan sporten. Sport en 
bewegen draagt bij aan een betere gezondheid, 
integratie, minder uitval (school/werk), sociale 
samenhang, betere prestaties en het allerbelangrijkste 
plezier hebben!

Ik heb enorm veel zin om meerdere mensen in 
beweging te krijgen en ze het plezier van bewegen te 
laten ervaren. Loopt u vast op het vinden van een 
geschikte vereniging, zoekt u iets buiten het reguliere 
sportaanbod of heeft u een specifieke sportvraag 
waardoor het moeilijk is een juiste beweegplaats/
vereniging te vinden? 
Kom dan in beweging en neem contact op met mij! U 
mag mij altijd mailen of bellen via:  
unieksporten@kempengemeenten.nl  
of 06 - 13 86 12 46.

Introductie nieuwe sportcoach Uniek Sporten
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We leven in een veeleisende en snel veranderende 
maatschappij. Ruim een kwart van de 12- tot 18-jarigen 
in de Kempen voelt zich vaak of zeer vaak gestrest. Vaak 
door school, huiswerk of door alles wat hij/zij moet 
doen, zoals een bijbaantje, sporten en social media. 
Om jongeren te helpen stress en het gevoel van 
overbelasting te verminderen, bieden gemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden begin 2022 
weer een nieuwe The Lab of Life training aan. Met deze 
training leren jongeren hoe ze zelf om kunnen gaan met 
hun energie. Ook leren ze hoe ze de regie kunnen 
pakken over hun dagelijkse leven, zodat ze weer 
lekkerder in hun vel zitten.  

Hoe ziet de training eruit?
De groepstraining bestaat uit vijf sessies van twee uur 
die om de week plaatsvinden. Onder begeleiding van 
een gecertificeerd trainer gaan jongeren op zoek naar 
wat echt bij hen past en waar ze energie van krijgen. Ze 
leren handelen vanuit intrinsieke motivatie en om te 
gaan met alle prikkels die dagelijks op hen afkomen. 
Ook leren ze doelen stellen, waarmee ze werken aan een 
goede balans tussen hun school- en privé-activiteiten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk 
bewezen effectieve methodiek om duurzame 
gedragsverandering te realiseren en te borgen. 

Meer informatie? 
Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot en 
met 18 jaar uit de vier gemeenten. Eind januari  start de 
eerstvolgende training. Deelname aan trainingen wordt 
vergoed door de gemeenten. Let op: vol = vol! Meld uw 
zoon of dochter aan via info@suzannevangompel.nl (of 
stuur een e-mail voor meer informatie).

Deze training komt voort uit #Kempenbranie; een 
aanpak die inzet op het positief beïnvloeden van 
jongeren en hun omgeving. Kijk voor meer informatie 
op www.kempenbranie.nl. 

The Lab of Life: meer motivatie, 
energie en minder stress! Openbare besluiten 

uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 23 november 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Ontwerpbestemmingsplan ‘’Veegplan stedelijk 
gebied 2022’’
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Er 
wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het 
verhaal van kosten anderszins is geregeld.

Ontwikkelstrategie De Kempen
Akkoord. De uitgangspunten worden ingebracht 
tijdens het werkatelier op de Ontwikkeldag Zuidoost-
Brabant op 8 december 2021.

Vergunning voor een terrein om permanent as 
te verstrooien
Aan de Parochie H.H. Apostelen Petrus en Paulus 
wordt vergunning verleend voor het op permanente 
basis verstrooien van as, indien aan de gestelde 
voorwaarden en verplichten wordt voldaan.

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.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Dwarsstraat ongenummerd (4 en 6), bouwen van 

een  twee-onder-een-kapwoning en het 
aanleggen van inritten;

•      Hofstad 25A, bouwen van een bijgebouw;
•       Markt 22, gewijzigd uitvoeren van de eerder 

verleende omgevingsvergunning BLA-2020-1206 
(realiseren van een extra appartement op de 
begane grond);

•       Neterselseweg 6, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het tijdelijk bewonen van 
een bijgebouw;

•       Overland 6, veranderen van een varkenshouderij 
(verhogen dierenaantallen);

•       P.G. Ballingslaan 5, verbouwen en uitbreiden van 
een woning en het plaatsen van een dakkapel aan 
de voor- en achterzijde van de woning;

•       Wilhelminalaan 42, uitbreiden van een woning;
•       Heike ongenummerd, plaatsen van een nieuwe 

woonwagen;
•       diverse locaties op bedrijventerreinen, plaatsen 

van bewakingscamera’s;
•       Hoendernesten, Genestetlaan en Willem 

Klooslaan, kappen van vijf bomen.

Netersel
•       Beemke 31, kappen van drie bomen.

Verleende omgevingsvergunning

Casteren
•       Wagenbroeken 29, kappen van acht bomen, 

datum besluit: 24-11-2021.

Hapert
•       Blaarkop 8, plaatsen van een dakkapel (voorzijde 

woning), datum besluit: 25-11-2021;
•       Diamantweg 22, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het oprichten van een 
bedrijfspand en het aanleggen van een inrit, 
datum besluit: 26-11-2021;

•       Molenstraat 2, gewijzigd uitvoeren van de eerder 
verleende omgevingsvergunning BLA-2020-1527 
voor het uitbreiden en verbouwen van een 
winkelpand naar woningen, besluit: 26-11-2021;

Hoogeloon
•       Heuvelseweg 22, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het tijdelijk bewonen van 
een garage, datum besluit: 30-11-2021;

•       Hoofdstraat 81, plaatsen van een erfafscheiding, 
datum besluit: 29-11-2021.

Netersel
•       Beemke 31, kappen van drie bomen, datum 

besluit: 25-11-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Lemel 13, bouwen van een woning op een 

bestaande fundering, datum besluit: 24-11-2021.

Vergunning apv/bijzondere 
wetten verleend

Hapert
•       Kerkstraat 23, plaatsen van een mobiele hijskraan 

en het deels afzetten van de Kerkstraat op 
7 december 2021, datum besluit: 25-11-2021.

Netersel
•       Sportpark de Groesbocht aan de Polderdijk 10, 

houden van een loterij op 23 juni 2022 ten 
behoeve van het 75 jaar bestaan van 

voetbalvereniging Netersel en in de jaren 2023, 
2024, 2025 en 2026, datum besluit: 25-11-2021.

Ontwerp wijzigingsplan 
“Fons van der Heijdenstraat 43 
Netersel” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Fons 
van der Heijdenstraat 43 Netersel” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de 
splitsing van een woonboerderij. Het is gelegen op 
Fons van der Heijdenstraat 43, 5534 AT Netersel.Het 
bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 10 december 2021 tot en met 20 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 ontwerpplan 
kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen 
naar het college van burgemeester en wethouders 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 T. Verdonk 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. Onderhoudswerkzaamheden, Dorpsstraat  Casteren week 41-2021 t/m week 49-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
3. 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
/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

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Cornelissen, N. Hoofdstraat 4a, 5528 AJ Hoogeloon 26-11-2021 Land onbekend
Kucerák, D. Poststraatje 1, 5531 AX Bladel 26-11-2021 Land onbekend

Vertrokken naar onbekende bestemming

De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 
11 november 2021. In het bezwaarschrift moet staan 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. 
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en 
de datum vermelden én het bezwaarschrift 
ondertekenen.
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Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Koopzondag 12.00 - 17.00 uur

Kooo-hoo-hoo-hoop Lokaal!
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 9

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

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

7 6 4 9 7 5 6
8 7 5 9 3 5 7

4 5 6 1 2 6 1
4

2 8 5 8 7 9
9 3 5 2 1

7 1 4 3
3 4 1

4 5
8 2 3

1 7 1 1
4 6 8 8 3

2 5 6 9 8 4
5

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

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

1 8 9 1 8 3

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 49

"A dog is the only thing on earth that loves you m
ore than you love yourself."

-- Josh Billings

3 6 7
5 1 4

8 1
8 9 7 6

9 8 4 3
3 5

7 5 2
2 8 6

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AFHALEN
BARSOI
BELEEFD

BIEST
BOCHT
CARRÉ

CLOSETROL
EUROBILJET

GAREEL
GEDULD
GEESTIG
GEHAAID

GORGONZOLA
HINDE

HITTE
HOONGELACH

JAARLOON
KLUTS
KOMAF
LASER
LIMBO
OKSEL
ONHEIL
PANGA

PASFOTO
PEKELWAGEN

PEREN
REDELOOS

REGIO
RITME

ROTSACHTIG
ROVER
SLUIS

SMOOR
TERMEN

THUISZEGE
VEINZEN

WEGLIGGING
WITLOF

WOESTELING
WONEN
ZENDER

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Jack Dirx uit Reusel

met de oplossing: 
‘in voor en tegenspoed’

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

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

Cryptofi lippine – Thema: Familie en Relaties • Oplossing: In voor en tegenspoed • Antwoorden: A; Vrijbrief – 
B: De man van mijn dromen – C: Moedervlek – D: Zoenoffer – E: Slaapdoos – F: De mantel der liefde – G: Schijnhuwelijk – 
H: Wezen – I :Waslijst – J: Lepeltje lepeltje – K: Vrijgezel – L: Met twee maten meten – M: Mijnheer – N: Ondermaats – 
O: Huwelijkse plicht – P: Nachtzoen – Q: Vrijer – R: Reservedoelman

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 49

H
elp keep the K

razyD
ad w

ebsite alive and w
ell by m

aking a donation.
You can give at http://krazydad.com

O
r by m

ail: K
razydad, P.O

. Box 303 Sun Valley, C
A 91353 U

SA
Thank you!

8 5 6
3 2 9 5 1

9 5 1 6 2
2 8

8 6 1 3
3 5
2 3 4 9 8

5 4 1 2 7
1 9 2 Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Winnaars

Oktober
zoekt
vr� willigers!

Heeft u een paar uurtjes
per week over en interesse
in het vr� willigerswerk?

Neem contact op met Marloes of Annet, 
onze coördinatoren vr� willigers.
Tel, 088-245 7795 of
coordinatorenvr� willigers@zorginoktober.nl

zorginoktober.nl

Werken als
vr� williger b� 
Oktober is voor
alle leeft� den! 
B�  Oktober werken veel professionele 
zorgverleners, maar gelukkig kunnen w�  
ook rekenen op de hulp van vr� willigers. 

Dat het vr� willigerswerk in de ouderenzorg 
heel divers is en ook heel verschillende 
mensen aantrekt bew� zen z� .
Van jong tot oud, iedereen zet zich
in voor onze bewoners! 

Heeft u een paar uurtjesB�  Oktober werken veel professionele 

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.
   

De Sinterklaaspuzzel zorgde voor veel inzendingen en leuke reacties. Er zijn mooie 
prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. De winnaars zijn:

Jos van Gemert 
Sencor stofzuiger t.w.v. € 79,95 van Verhagen Elektroservice 

Mandy Smetsers 
Waardebon € 25,- van Livera

Rian Joosten 
Waardebon € 25,- van Stappaerts Mode en Wonen

Chantal Baijens 
Waardebon € 40,- van Helma’s Hair & Body 

Cees van de Zande
Wasprogramma t.w.v. 12,50 van Carwash Reusel/Garage Huijbregts 

Eugene en June de Goeij 
Luxe koude schotel t.w.v. € 50,- van Just Us Catering 

Renate van den Borne - Winkels
Waardebon voor een luxe slagroomtaart van Bakkerij Wieland

Familie van de Brande 
Waardebon € 25,- van Bloemenatelier Ad Basten

KOOPZONDAG
WWW.BLADELCENTRUM.NL

12 DECEMBER / 13:00-17:00
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Een duim omhoog voor alle vrijwilligers van de 
Goeie Kaomer in Casteren voor de lieve Sinterklaas-
attenties. Bedankt!

Miet van Gompel

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

Een duim omhoog! Er zijn weer twee zwanen in 
‘Lake Hapert’. Prachtig!

Een parkbezoeker

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

Een duim omlaag voor een winkel in Bladel omdat ik 
niet mocht betalen met contant geld.

Een verontrustende inwoner

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

Een duim omlaag voor al die hondenbezitters/
sters die zich niets aantrekken van het verbod om 
hun hond(en) los te laten lopen in het natuurgebied 
De Nieuwe Wildernis in Hapert. Door hun asociale 
gedrag is een deel van de wildstand uit het gebied 
verdwenen!

Een buurtbewoner

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... de Portugese diplomaat 
Aristides de Sousa Mendes 

duizenden Joden 
redde door visa te 

verstrekken zodat ze 
vanuit Frankrijk naar het 
neutrale Portugal konden 
vluchten? Nadat zijn 

superieuren van zijn acties 
hadden gehoord, werd hij 

teruggestuurd naar 
Portugal, ontslagen uit 
zijn ambt en werden zijn 

pensioenuitkeringen 
geweigerd. Sousa Mendes 
stierf berooid in 1954, 

maar werd postuum 
alsnog geëerd.

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

www.loesje.nl

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

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

                    

                 

Afstanden
5 – 10 – 15 – 20 – 25 km

Deelname
€ 3,00 p.p.

(inclusief loterij lot en koffie/thee)

Inschrijven is verplicht 

www.wandelenhapert.nl
  Inschrijven kan tot 27-12-2021

Vertrek
Bij Gemeenschapshuis D’n Tref

Vanaf 9.30 uur

Uiterlijk terug 16.30 uur

GRATIS

Kop Erwtensoep
bij terugkomst

De ‘Duim’ gaat omlaag

Tot onze spijt moeten wij mededelen 
dat wij ook dit jaar geen toneelstuk 
voor jullie op de planken kunnen zetten. 
Door de huidige situatie rondom het 
Coronavirus zijn wij hier toe genood-
zaakt. Wij hopen allen op jullie be-
grip en zien jullie graag in beter tijden 
terug. Blijf gezond en denk aan elkaar!

‘T Volksvermaak
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Maaltijdbezorgers 
voor Bladel en Reusel-de Mierden 
•  Je bezorgt met eigen auto warme maaltij-

den bezorgen
•  Bij inwoners die zelf niet in staat zijn een 

eigen maaltijd te maken
•  Mogelijk van maandag t/m vrijdag van 

11.00 - 13.00 uur volgens rooster
•  Ook als je maar 1 ochtend kunt, is jouw 

hulp zeer welkom!
•  Vergoeding van € 0,32 per kilometer

Je biedt een onmisbare service en met 
jouw hulp kun je het verschil maken.  
Info bij Maaltijdservice de Kempen: Gert 
Nieland of Toos Melis, e-mail secretaris@
maaltijdservicedekempen.nl

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

Gastheer/-vrouw Mariahof Reusel

Oktober is op zoek naar vrijwilligers voor 
de huiskamer bij Mariahof in Reusel. Je 
staat er ter ondersteuning van de groeps- 
assistent.

Je bent het gezicht van de huiskamer en 
ontvangt de cliënten, leest de krant voor, 
speelt een spelletje of maakt een korte 
wandeling. Aandacht voor de cliënt staat 
centraal. Je staat er ter ondersteuning van 
de groepsassistent.

Spreekt deze vacature jou aan of heb 
je nog vragen?  Informatie via e-mail 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl 
of bel 088-2457795 of 06-51587622

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Vorige maand 
hebben 21 wet-
houders: ener-
gietransitie en 
duurzaamheid 
in Nederland de 
Regionale Ener-

giestrategie, de RES 1.0, vrijgegeven. De 
gemeenraden buigen zich de komende 
maanden over dit voorstel. Onze ge-
meenteraad behandelt de RES 1.0 in de 
raadsvergadering van 21 december. 

In Nederland is er een klimaatakkoord. 
Daarin staan meer dan 600 afspraken om 
minder broeikasgassen uit te stoten. Dat 
is nodig om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan. Nederland is in 30 regio’s in-
gedeeld om plannen te maken om aan die 
afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Re-
gionale Energiestrategie (RES). Eersel valt 
samen met de andere Kempengemeenten 
onder de Metropool Regio Eindhoven.

Regionale Energiestrategie
De RES is dus een regionaal samenwer-
kingsverband. In de RES 1.0 staan af-
spraken over de opwekking van duurzame 
energie via wind en zon, over het besparen 

van meer energie in onze regio en over de 
mogelijkheden van duurzame warmte. Sa-
men onderzoeken we waar en hoe we het 
beste duurzame elektriciteit kunnen op-
wekken zoals zonne- en windenergie. 

Zonne-energie
Ook Eersel levert een bijdrage aan deze 
gezamenlijke opgave. Windenergie is lastig 
in onze gemeente vanwege de ligging van 
Eindhoven Airport. Hoge windmolens zijn 
vanwege het vliegverkeer niet mogelijk. Eer-
sel heeft daarom plannen gemaakt voor de 
opwek van zonne-energie. Dit is vastgesteld 
in ons beleid grootschalige zonne-energie. 
De gemeenteraad van Eersel heeft afgelo-
pen december besloten om een gebied ten 
noordoosten van Wintelre open te stellen 
voor de realisatie van een zonnepark en 
een energieopwekkende en geluidwerende 
voorziening langs de A67 te realiseren.

Naast het duurzaam opwekken van energie 
zetten we natuurlijk ook in op besparing van 
energie. Dat doen we vanuit het uitvoerings-
programma duurzaamheid. Want wat je niet 
verbruikt hoef je ook niet op te wekken. 

www.eersel.nl/duurzaamheid

Regionale energietransitie 1.0 vrijgegeven
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

 Banden service winter- en zomerbandenü
 Electronica diagnoseü
 Airconditioning R134A / R1234YFü
 APK keuringü
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

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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Vacature: Allround machinist
Wegens uitbreiding van het bedrijf zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. 

Heb jij ervaring vanuit het grondwerk en wil je niets liever dan veel variatie op en in het werk 
met verschillende machines, dan zijn wij opzoek naar jou. 

Wat vragen we?
• Ervaring in het grondwerk
• Zelfstandigheid
• Meedenkend,  vriendelijk en gedreven 
• T + B rijbewijs (BE/C/CE is een pré)

Wat bieden we jou:
• Enthousiast team   
• Fulltime baan (werkweek 38 uur) / of op zzp-basis
• Up to date machinepark 
• Zeer afwisselende baan 
• Vrijheid om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren

Heb je of ken je iemand met interesse? 
Neem contact op met John van Dommelen (0653308153) of Teun van Dommelen (0642733981)

Bekijk ook onze 
facebookpagina!

W zn op zoek naar een administratief medewerker en planner telefoondiensten.
Binnen deze functie waarborg je de continuïteit van het telefoonverkeer, draag je

b aan de activiteiten betreffende sponsorwerving en ondersteun je administratieve
werkzaamheden. Je werkt nauw samen met de assistent manager op kantoor in

Westerhoven. Het betreft een functie van 12 uur per week, werktden
zn in overleg, met een marktconform salaris. Maatschappelke betrokkenheid en
affiniteit met vrwilligers maken jou de geschikte kandidaat voor deze vacature.

STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR
INFO@MAKEAMEMORY.NL

STICHTING MAKE A MEMORY . HEUVEL 8 . WESTERHOVEN . WWW.MAKEAMEMORY.NL

KUN JE VINDEN IN
DEZE VACATURE?

DAN ZOEKEN wij JOU!

jij

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals
ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftd van 23 weken (zwangerschap) tot en met
zeventien jaar. De foto’s bieden de ouders troost en een blvende herinnering en kunnen wezenlk
helpen b de verwerking van het verlies. Samen maken we herinneringen mogelk.

Vacatures 
in de regio!

is op zoek naar een:

parttime schoonmaakmedewerker

voor 9,5 uur per week
van ma t/m vrij voor een object 

in Bladel.
Starttijd: 15:00 uur

Tel: 015 - 361 26 12 
of info@fsobv.nl

is op zoek naar een enthousiaste

Parttime Schoonmaakmedewerk(st)er 
in Woerden

Heeft u oog voor detail en bent u klaar 
voor een nieuwe uitdaging? 

Solliciteer dan direct op www.fsobv.nl 
of bel 015 - 361 26 12.

Deze vacature is voor 15 uur per week, 
verdeeld over 5 dagen per week. Starttijd is na 

15:00 uur en in overleg met jou. 

KEMPEN - Om zoveel mogelijk mensen 
te bereiken die moeite hebben met lezen, 
schrijven, rekenen of omgaan met digi-
tale media werkt DigiTaalhuis sinds kort 
samen met WSZ.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen 
mensen vanaf 16 jaar grote moeite met 
lezen, schrijven of rekenen. Het gaat om 
18% van alle mensen in Nederland. Dat is 
ongeveer 1 op de 6 mensen. Deze mensen 
hebben ook vaak moeite met het gebruik 
van een computer of mobiele telefoon. Dat 
heeft grote impact op iemands persoonlij-
ke leven. Veel mensen die niet goed kun-
nen lezen, schrijven en/of rekenen, vinden 
minder snel een baan, leven vaak minder 
gezond, sluiten zich eerder op in hun wo-
ning en hebben minder grip op hun geldza-
ken. Dit geldt dus ook voor een deel van de 
huurders van WSZ.

Mensen die beter willen leren lezen, schrij-
ven, rekenen of omgaan met digitale media 
kunnen terecht bij het DigiTaalhuis. Deze is 
gevestigd in Bibliotheek De Kempen. Des-
kundige vrijwilligers helpen bezoekers op 
het web naar een passende cursus of op-
leiding. Educatieve activiteiten die vanuit 
het DigiTaalhuis aangeboden worden zijn 
onder meer het Taalcafé voor mensen die 
de Nederlandse taal willen leren en de cur-

sus ‘Klik & Tik’ voor mensen die met meer 
handigheid en vertrouwen gebruik willen 
maken van de computer en het internet.

WSZ is de nieuwe partner van het DigiTaal-
huis. Dit houdt in dat medewerkers van 
WSZ leren signaleren en doorverwijzen. Ze 
worden onder meer geïnformeerd over de 
dienstverlening van het DigiTaalhuis en de 
problematiek van laaggeletterdheid. Mer-
ken ze bijvoorbeeld tijdens een gesprek 
dat iemand de taal niet machtig is of moei-
te heeft met de computer, dan kunnen ze 
deze persoon doorverwijzen naar het Digi-
Taalhuis. 

De samenwerkingsovereenkomst werd op 
donderdag 2 december ondertekend. Dit 
gebeurde door Anneke Schellens, direc-
teur van Bibliotheek de Kempen en Chris 
Theuws, directeur-bestuurder WSZ. 

“Als woningstichting vinden wij het be-
langrijk dat onze huurders mee kunnen 
doen in de samenleving. Het kunnen lezen, 
schrijven en digitale vaardigheden zijn van 
groot belang. We schrijven onze brieven al 
in eenvoudige taal en maken gebruik van 
illustraties. Maar wanneer we met onze sig-
naleringsfunctie meer mensen kunnen be-
reiken doen wij uiteraard graag mee”, geeft 
Chris aan.

DigiTaalhuis en 
WSZ werken samen
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meeltjes

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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).

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

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

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

Gazelle damesfiets, zwart, voor en achter 
trommelremmen, 3 versnellingen, z.g.a.n. 
€ 100,-. Tel. 0497-842454.

Batavus damesfiets, z.g.a.n. 3 versnellingen, 
voor en achter trommelremmen en voor een 
mandje. € 125,-. Tel. 06-53416897.

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

Oma Station zuipfiets, goed rijdend, 28 inch, 
licht en slot, € 30,-. 4 Michelin autobanden, 
195-65-15, 6/8 mm profiel, € 20,- per stuk. 
Zinken Philips magazijnbak, € 12,50.
Tel. 06-45558565.

Zware hout/kolenkachel, 14-16 Kw, merk 
Villages, met rooster voor kolen. € 250,-.
Tel. 06-29014825.

2-delige kunstkerstboom, h. 180 cm, met vaste 
lampjes en trafo. € 35,-. Tel. 06-22617030.

Adventskrans van gevlochten wrakhouttakken, 
€ 20,-. Tel. 06-22617030.

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

Twinny Load, z.g.a.n. € 50,-. Tel. 06-34412325

Trampoline beveiligingsring, z.g.a.n. 430 cm. 
2 1-pers. bedden, 1 in lengte verstelbaar. Wit 
stalenspijl kinderbed, i.z.g.st. Tel. 06-13172510

Houtkachel. Tel. 013-5092169 (na 18.00 uur).

VERMIST: Rood poesje, sinds 24 november, 
omgeving Lindenstraat/de Vliegert in Hapert. 
Rood halsbandje en grijze vlooienband. 
Tel. 06-55737753.

Wie heeft op woensdagmiddag 1 december 2 
Snoeperkes voor zijn echtgenote gekocht en 
er één heeft meegenomen? Bel 06-14646283.

TE HUUR: Aanhangwagenstalling, overdekt, 
op afgesloten terrein. Tel. 06-30494304.

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.

GEZOCHT: Professionele behanger die onze 
trapopgang kan/wil behangen. Tel. 06-41461822.

GEZOCHT: Hulp in de huishouding in Bladel, 
2 uur per week. Tel. 06-18440327.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp in Hapert, 
voor 1 ochtend in de week, met voorkeur op 
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. 
Tel. 06-52628100.

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

GEVONDEN: Bril, zwart/groen montuur in 
zwarte koker op fietspad Boskant in Bladel. 
Tel. 06-27446937.

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

VERLOREN: Damestrouwring, tegen beloning 
terug te bezorgen. Tel. 0497-382114.

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.

TE KOOP GEVRAAGD: Stuk bosgrond, 
omgeving reusel. Tel. 06-10957423.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
particuliere inwoners van de gemeente 
Bladel, de gemeente Reusel-De Mierden en 
de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ 
plaatsen tot 20 woorden voor de aan- en 
verkoop van huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 tot een maximum van 40 woorden. 
Het meeltje blijft staan tot u het weer 
afmeldt of het wordt vervangen door een 
recenter meeltje van een ander indien er een 
groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adres-
gegevens en telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur 
worden aangeleverd, worden in de eerste 
uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of 
groter ‘goed’ (tot 20 woorden) dan kan deze 
geplaatst worden voor een schappelijk tarief 
van € 9,- (vooraf te betalen) per geplaatst 
bericht (per keer). Denk hierbij aan auto’s, 
caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten 
e.d.. Boven de 20 woorden betaalt u € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in 
bepaalde situaties af te wijken van boven-
staande richtlijnen en bepaalde advertenties 
niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

DIVERSEN

TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

VERLOREN

GRATIS

GEVRAAGD

TE HUUR

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

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

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

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

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

PC55 is aangesloten bij

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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Donderdag 23 december 
zijn wij i.v.m. met bestellingen 

de gehele dag gesloten

Le�
er g

ourme�en

Geze
�ig b

o�elen

Smakelijk etenSamen taf
elen

Wij verzorgen, u geniet

Vers, kant en kl�r

Bestellen mogelijk tot uiterlijk maandag 20 december
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Ik ben op bezoek geweest bij iemand in 
de gevangenis. Ik kende hem nog van het 
Vormsel. Daarna ging zijn leven de wilde 
kant op. Toch viel hij weer terug op zijn ge-
loof. Vanuit de gevangenis schreef hij me 
brieven over de mooie tijd die we beleefd 
hadden. En over de Bijbel waarin hij nu 
veel las. Om hem wat tips te geven voor na 
de vrijlating, ging ik naar de PI in Zeeland. 
Wat bleek? Zijn aanvraag voor geestelijke 
bijstand was zoek geraakt. Ik kwam er ge-
woon niet binnen. Aan de ene kant was 
dat teleurstellend. Aan de andere kant ook 
begrijpelijk. Juist in de uitzonderingen lig-
gen risico’s. We hebben een nieuwe datum 
geprikt. Maar het besef dat geestelijke bij-
stand een burgerrecht is, is wel dun gewor-
den. Zo moet een priester ook kunnen hel-
pen als er een ongeluk of misdrijf geweest 
is. Sommige dingen zijn gewoon niet te 
vangen in protocollen. De menselijke ziel is 
er te groot voor. Laten we dat niet vergeten.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 11 december
15.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid 

3e Zondag van de Advent
(Gaudete)
Zondag 12 december
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

H. Lucia
Maandag 13 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Johannes van het Kruis
Dinsdag 14 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 15 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 16 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vrijdag 17 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 18 december
15.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid 

4e zondag van de Advent
Zondag 19 december
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 18 en 19 december)

Bladel zaterdag:
- Sjaak de Beijer en 
  overleden familieleden 
  (nms. Jo, kinderen en kleinkinderen)

Bladel zondag:
- Antoon van Rooij en 
  Cato van Rooij-Antonise, 
  schoondochters Ria en Jeanne, 
  broers Frans en Peter
- Cato van Gerwen-Welling
- Jan van der Heijden en Fia van Gerwen
- Ann van Gerwen
- Cor Snelders

Casteren:
- Wim Peeters
- Josephus v.d. Wijdeven

Hapert:
- Om hulp in de strijd tegen de pandemie

Hoogeloon:
- Maria Rieter (f)
- Domien en Henrica Rademakers Kemps

Netersel:
- Om hulp in de strijd tegen de pandemie

Mededeling:
-  Vanaf dit weekend veranderen de tijden 

van de Mis op zaterdag, vanwege een bis-
schoppelijke bepaling. Dat betekent dat 
in Hoogeloon en Netersel voor de maand 
december de zaterdagmis om 15.00 
uur zal beginnen en in Bladel om 16.00 
uur. De biechtgelegenheid blijft staan op 
17.00 uur in Bladel. De Aanbidding en 
het Bijbeluurtje op woensdagen gaan wel 
door, vanwege het beperkte gezelschap. 
Op zondagen verandert er niets.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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 en Sjef van 

Deursen
- Toos Lavrijsen-van Ham 
  (nms. kerkbestuur Reusel)
- Jaargetijde 
  Nanda van Loon-Eeken
- Gust Roest, 
  Miet Roest-van Limpt 
  en Adri Kerkhofs
- Wout Dirkx

4e Zondag van de Advent
Zondag 19 december
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Peter, Jan en Lies Blankers
- Tina van Gestel-Boers 
  en Kees van Gestel
- Lies van Gorp-van Ham

13.00 uur: doopviering Niene Klerkx

Mededelingen:
-  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.)

“Het is goed zo.”

Op 25 november 2021 hebben wij in besloten kring afscheid genomen 
van ons moeder, oma en superoma

Annie Roijmans-Wigman 
* Reusel, 30 april 1930                  † Eindhoven, 20 november 2021

Wij bedanken iedereen voor 
het medeleven en de steun die we hebben ontvangen.

Daarnaast bedanken wij ook Dr. Dijkmans en 
de medewerk(st)ers van Buurtzorg voor de goede zorgen.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Roijmans



31 10 december 2021 INFORMATIEF

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Protestantse 
Kerkdiensten

Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)
Zondag 12 december: 10.00 uur. Ds. Chr. Mondt uit Eindhoven
Zondag 19 december: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel
Zaterdag 25 december: 10.00 uur. Ds. M-J Kreeft uit Eersel,
1e Kerstdag
Zondag 26 december: 10.00 uur. Drs. W. van der Wouw uit Nuenen

- 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 12 december: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond
Zondag 19 december: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder
Vrijdag 24 december: 22.00 uur. Ds. J.J. van de Wal uit Eersel, Kerstavond
Zaterdag 25 december: 10.00 uur. Ds. J.J. van de Wal uit Eersel, 1e Kerstdag
Zondag 26 december: 10.00 uur. Ds. M. de Vries (gezamenlijke dienst met PG Bergeijk)

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

Dinsdag: 07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname

Woensdag:  07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant)
                                          
Donderdag:      09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t kwetternest (d’n Overkant) 

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

13 DECEMBER

T/M

VRIJDAG 

17 DECEMBER

Zoals u hebt kunnen lezen vond ik, pas-
toor Joseph,  het vreselijk dat de school-
kinderen tot vorig jaar  hun maaltijd bui-
ten moesten gebruiken, zittend op de 
grond of staande. Vandaar mijn plan om 
een overdekte ruimte te laten bouwen. 
Met de uitvoering van dat plan is in 2020 
een begin gemaakt. 

Met de hulp van de leraren van de school 
en de parochianen heb ik een overdekte 
ruimte laten bouwen met een stenen wand, 
die momenteel nog maar ongeveer 1 meter 
hoog is, en een betonnen vloer. Dit heeft 
ongeveer € 30.000,- gekost. De nu reste-
rende werkzaamheden zijn: het afbouwen 
van de wand tot het dak en de aanschaf 

van zitbanken en eettafels. Dan kunnen 
daar ongeveer 300 kinderen tegelijk hun 
maaltijd gebruiken. 

De zaal zal ook gebruikt worden voor ande-
re activiteiten. Kinderen kunnen er spelen 
en er kunnen besprekingen plaats vinden. 
Ook wordt de zaal gebruikt als opvangcen-
trum tijdens hevige regenval en bij aardver-
schuivingen.

Joseph zal het zeer op prijs stellen als wij 
via deze Adventsactie een bijdrage leveren 
aan de kosten van de afbouw en inrichting 
van de eetzaal voor de schoolkinderen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdra-
ge. De opbrengst van de kerkcollectes in 
onze parochie tijdens alle H. Missen in het 
weekend van 18 en 19 december wordt 
bestemd voor ‘afbouw en inrichting van 
de eetzaal in Mlamala’. U kunt uw bijdra-
ge ook overboeken naar rekeningnr. NL 
12 RABO 0137 1753 96 t.n.v. RK Parochie 
Heilige Apostelen Petrus en Paulus onder 
vermelding van ‘Adventsactie’.

Afbouw en inrichting eetzaal bij de 
Fathima High School in Mlamala, India

help elkaar koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN



3210 december 2021


