
17 december 2021

                                     
                                     

                          Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                             Oplage 17.300 

17 DECEMBER 2021

WEEK 50

en en eeneen    Pr ett ige Pr ett ige 
     Feestdagen

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.
Lid Org. Ned.
Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

www.knegtmansadvocaten.nl
BlADEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

     Feestdagen     Feestdagen     Feestdagen     Feestdagen
gezond gezond 20222022
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  



217 december 2021

VOLOP (KUNST) 
KERSTBOMEN IN 
DIVERSE MATEN

Volop Kerstgroen en 
Hobbymaterialen

25%
KORTING

nu

Kerstkrans
Ø 34 cm
Keuze uit: rood of oranje

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
17-12 tm 24-12-21

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

14,⁹⁹
21,99

actie

Bolsius theelichten
4, 6, 8 uurs of maxi-
theelichten 10 uurs

Keuze uit: rood of oranje

Wij willen iedereen Wij willen iedereen Wij willen iedereen 
bedanken voor het bedanken voor het 

afgelopen bijzondere jaar afgelopen bijzondere jaar 
en wensen jullie allen

Prettige Feestdagen 

frisdrankvoordeel.nl            alle dagen open

Prettige Feestdagen Prettige Feestdagen Prettige Feestdagen Prettige Feestdagen 
& een bloeirijk 2022!& een bloeirijk 2022!

 Deze ed�  e is de laaʦ te PC 55 van d�  jaar. 
PC 55 komt niet u�  op 

� ijdag 24 december en � ijdag 31 december. 

De eerste PC 55 in het nieuwe jaar 
vers� ijnt op � ijdag 7 januari. 

Redac� e PC 55

EERSEL - Mede door het thuisonderwijs 
in de afgelopen periode hebben veel ou-
ders ervaren hoe anders het onderwijs 
nu is dan in hun tijd. Voor grootouders 
en overgrootouders zijn de verschillen 
vanzelfsprekend nog groter. Elke gene-
ratie heeft haar eigen ideeën, normen 
en waarden. Hierdoor kunnen die tel-
kens ontwikkelen en vernieuwen. In het 
onderwijs worden deze veranderingen 
door de tijd weerspiegeld. 

Ontwikkelingen
De tentoonstelling die momenteel in het 
Kempenmuseum in Eersel is te bezich-
tigen geeft aan de hand van 7 generaties 
een doorkijk in de ontwikkeling van het 
basisonderwijs in de Kempen gedurende 
de laatste 120 jaar. Ze laat beleven hoe 
het onderwijs was en is; van lei en griff el 
tot iPad en van niets te zeggen hebben 
als kind vroeger tot heel veel te zeggen 
hebben nu. De ontwikkelingen op het ge-
bied van schoolkeuze, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, godsdienstonderwijs en me-

dezeggenschap komen ook aan bod. Die 
worden onder meer inzichtelijk gemaakt 
door rapporten en portfolio’s door de tijd 
heen en interviews met Kempenaren van 
verschillende generaties.

Verbinden
Behalve de grote herkenbaarheid binnen 
de eigen generatie is het doel om genera-
ties met elkaar in gesprek te brengen over 
de verschillen in het onderwijs en de in-
vloed die dat op ieders leven heeft gehad. 
Want wat zijn eigenlijk de gevolgen van het 
onderwijs dat je genoten hebt?

Nu te zien en te beleven in Kempenmuse-
um De Acht Zaligheden aan de Kapelweg 2 
in Eersel. Tevens wordt er op 29 december 
en 5 januari wederom een kindermiddag 
georganiseerd, met als thema ‘Onderwijs’. 
Van 13.30 tot 16.30 uur ben je van harte 
welkom om mee te doen. Voor meer info 
kijk dan even op:

www.achtzaligheden.nl/kempen

De tijd zal het leren... in het Kempenmuseum
7 generaties basisonderwijs in de Kempen

Herken je dat? Soms zit alles tegen, stapelen problemen zich op bin-
nen een gezin. Ouders kunnen met veel moeite alle ballen in de lucht 
houden. Ze hebben weinig puf over voor de opvoeding, waardoor de 
kinderen soms te weinig aandacht krijgen. Er hoe�  dan maar iets te 
gebeuren of ...

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

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

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

Gezinnen gezocht in de 
Kempengemeenten
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Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

MAAND DECEMBER 

ONZE ALOM BEKENDE

WORSTENBROODJES
20 HALEN = 15 BETALEN

* * * 

Onze winkels zijn gesloten
op maandag 27 december 

en maandag 3 januari

KERST-
SLAGROOM 
TAARTJES

VOOR € 11,95

Allerlei Kerst-lekkers in onze winkels

Roomboter amandelstaven en -kransen, 
tulbanden, Kerststollen in diverse maten, 

Kerstmarsepein-cake, 
enz.

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)

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

- 1e en 2e kerstdag gesloten -

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Nieuwjaarswandeling in Hapert
Opbrengst komt ten goede voor de onderzoek ‘Fit bij kanker’

HAPERT - Mijn naam is Lieke Groenen 
en ik volg de opleiding Summa Sport en 
Bewegen in Eindhoven. Voor mijn exa-
men ga ik een evenement organiseren 
en dat wordt een Nieuwjaarswandeling. 
Ik wil graag geld ophalen voor onder-
zoek om mensen die kanker hebben fi t-
ter te maken voor hun operatie.

Dit onderzoek ‘Fit bij kanker’ wordt uit-
gevoerd in het Maxima Medisch Centrum 
in Veldhoven. Het Nationaal Fonds tegen 
Kanker zal de opbrengst verdubbelen tot 
€ 10.000,-.

De wandeling zal plaatsvinden op zaterdag 
8 januari 2022. Het vertrek- en eindpunt 
is Fysiosportcenter Hapert. Dit is waar ik 
ook stage loop. De wandelroutes zullen in 
en rondom Hapert zijn en u heeft de keuze 
tussen 5 en 10 km. De vertrektijden zullen 
tussen 09.00 en 10.00 uur zijn. Voordat u 
vertrekt krijgt u bij Fysiosportcenter Hapert 
wat te drinken en informatie over de route. 
Ook zult u een opdrachten/vragenlijst mee 
krijgen om de route wat leuker te maken. 
Onderweg komt u een stop tegen waar wat 
te eten en drinken voor u zal klaar staan.

Inschrijven kan via mailadres: PS207498@
summacollege.nl; bellen naar Fysiosport-
center Hapert: 0497-382065 of langsko-
men bij Fysiosportcentrum Hapert, Kerk-
straat 39, voor inschrijving en eventueel 
meer informatie.

Vermeld bij het inschrijven naam, telefoon-
nummer en uw email-adres. De gegevens 
worden alleen gebruikt om u op de hoogte 
te houden van het evenement en meer in-
formatie te kunnen geven na de inschrijving.

REUSEL - Het oude jaar goed afsluiten 
en het nieuwe weer starten, dat doen 
we traditiegetrouw met oliebollen. Vrij-
dag 31 december verkoopt buurtver-
eniging D’Ekker tussen 11.00 en 15.00 
uur verse oliebollen en wafels. Ze zijn 
te verkrijgen bij de tent achter de bus-
halte in Reusel.

Als sinds jaar en dag zijn de met zorg ge-
bakken oliebollen en wafels van buurt-
vereniging D’Ekker een begrip op oud-
jaarsdag. De buurtvereniging heeft een 
jarenlange ervaring opgebouwd, waardoor 
u verzekerd bent van een overheerlijke olie-
bol en/of wafel. Opbrengst gaat naar de 
buurtvereniging.

Uiteraard zijn we afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen in verband met de 
bestrijding van het coronavirus. Houd onze 
facebookpagina in de gaten voor het laat-
ste nieuws. Als alles doorgaat begroeten 
wij u graag oudjaarsdag bij de tent achter 
de bushalte Reusel. 

Oliebollen- en 
wafelverkoop 
op oudjaarsdag 
in Reusel

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

- 1e en 2e kerstdag gesloten -

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM
SHOWROOM
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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:

Goed ventileren is van belang voor onze 
gezondheid. We gaan onze woningen 
steeds beter isoleren, waarbij we steeds 
meer oog hebben voor een goede kier-
dichting. Hierdoor komt die benodigde 
verse lucht minder makkelijk onze wonin-
gen binnen. Wanneer we de woning gaan 
isoleren zullen we dus ook oog moeten 
hebben voor voldoende ventilatie. 

We vervuilen de binnenlucht van ons huis op 
vele manieren. Doordat we koken, douchen, 
zweten en ademen ontstaan er vochtproble-
men die weer kunnen leiden tot schimmel-
groei. Ook vervuilen we het binnenklimaat 
door rookgassen van de gastoestellen, 
open haard, houtkachel en het gebruik van 
schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers. 
Door deze “luchtvervuiling” binnenshuis 
kunnen gezondheidsklachten ontstaan zo-
als hoofdpijn, benauwdheid, dufheid, irrita-
tie van keel, neus en ogen. Goed ventileren 
is dus noodzakelijk.

In nieuwbouwwoningen worden kanalen 
aangelegd door de gehele woning. Het 
aanleggen van de benodigde ventilatie-

kanalen in een bestaande woning is niet 
altijd mogelijk of wenselijk. Decentrale 
balansventilatie kan dan een mooi alterna-
tief bieden om in de belangrijkste ruimten 
mechanisch te kunnen ventileren met be-
houd van warmte. Decentraal betekent dat 
het ventilatieprobleem per verblijfsruimte 
wordt opgelost. De ventilatiecapaciteit van 
de apparaten die daarvoor op de markt 
zijn, varieert van 70 tot 100 m3 per uur. 
Dat is voldoende een woon- of slaapkamer 
waar normaal twee personen verblijven.

De ventilatieunit wordt in de gevel inge-
bouwd en zal de binnenkomende (gezon-
de, koude) lucht naar binnen blazen en de 
vervuilde binnenlucht afvoeren. In de unit 
zit een fi lter die schadelijke en ongewenste 
stoff en tegen houdt. Door de warmtewis-
selaar (WTW) wordt de warmte van de af 
te voeren binnenlucht afgegeven aan de 
binnenkomende koudere buitenlucht. Hier-
door gaat zeer weinig warmte verloren. Een 
besparing van 20 tot 25% op het gasver-
bruik is haalbaar. Een CO2-sensor kan voor 
de aansturing zorgen. Dus alleen ventileren 
als het nodig is.

Er zijn hiervoor verschillende apparaten op 
de markt. Op onze EnergieLoketten helpen 
we u graag mee zoeken.

www.kempenenergie.nl

Decentrale balansventilatie met 
warmte terugwinning 

Advies over energieverbruik

Warmte in de winter
Even samen kunnen zijn!

Plannen maken
Fysiek en online
vragen stellen

Klimaat bewust zijn

Vereniging KempenEnergie
Helpt je daarbij

Met tips voor je huis
en Samen DOEN!

                    Fijne Feestdagen!

Niels Beerens lijstrekker 
gemeenteraads-
verkiezingenCDA-Bladel

Niels Beerens  is tijdens de algemene ledenvergadering 
van het CDA Bladel gekozen tot lijstrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Niels is 27 jaar en woonachtig in Hoogeloon. In het dagelijkse 
leven is hij docent economie en maatschappij aan het Pius X- 
College in Bladel. In zijn vrije tijd is hij vaak op het voetbal-
veld in Hoogeloon te vinden; als coach van de JO-19 en 
van Hoogeloon 4. Daarnaast gaat hij al meer dan 10 jaar 
mee als leider van het jeugdkamp. Sinds 2018 zit Niels in de 
gemeenteraad van Bladel voor CDA Bladel.

Niels: “Ik vind het fi jn dat ik binnen de fractie de ruimte heb 
gekregen om te leren van de ervaren raadsleden en dat ik nu 

kans krijg om zelf de kar te gaan trekken. Ik ben erg blij, en ook wel een beetje trots, dat 
de leden van het CDA Bladel voor mij hebben gekozen als lijsttrekker voor de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen.”

Begin januari wordt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van CDA Bladel 
vastgesteld door de leden. De komende maanden zullen de plannen uit het verkiezings-
programma via verschillende kanalen met de inwoners van de gemeente worden gedeeld. 

Niels: “Persoonlijk vind ik het bijzonder belangrijk dat we meer betaalbare woningen bou-
wen voor starters, ons steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en 
dat we de leefbaarheid en voorzieningen in zowel onze grote als kleine kernen behouden! 
Ik ga graag in gesprek met alle inwoners van onze gemeente Bladel. Hiervoor kun je me 
altijd een mailtje sturen, bellen/appen of me gewoon aanspreken op straat, op het voetbal-
veld of in de kroeg. Voor nu wens ik iedereen hele fi jne feestdagen en een gezond 2022!”

Niels Beerens
Kersverse lijstrekker CDA Bladel
n.beerens@bladel.nl • 06-42295744

www.cdabladel.nl

WIST 
   JE 
 DAT...?

... de complete Bijbel vertaald is in 692 talen? 
Dat vindt men nog niet genoeg, 

daarom wil de United Bible Societies de komende 20 jaar 
nog zo’n 1200 vertaalprojecten afronden. Het schijnt dat 
fans van Star Trek de Bijbel in het Klingon vertalen.

INFORMATIEF
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 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

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

Telefoon
E-mail

Professioneel lichtadvies

Luxe woningbouw

Utiliteit

Retail

Zorginstellingen

Kantooromgeving

Horeca & Wellness

Website

Wij wensen uWij wensen u
fijne feestdagenfijne feestdagen

Tel. 0497 382574 • deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel

Wij       
f     
ha    
a   ja

� j  wensen  je  een  fi jne  Kerst  en  een  � � spoedig  2022!� j  wensen  je  een  fi jne  Kerst  en  een  � � spoedig  2022!

• 55 INCH 

•  4K OLED 
SMART-TV

•  INGEBOUWDE 
SOUNDBAR

•  ULTRA SMOOTH 
MOTION

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV MET MET €€ 100,- CASH BACK 100,- CASH BACK

  € 1349,-
MET € 100,- CASH BACK

Stichting 
Mobiliteit 
de Kempen

Taxussnoeisel-
Zuid

Stichting 
Steunpunt 

De Kloostertuin
Hapert

Van Eijk 
CaravansHSV 

’t Rietvoorntje
Hapert

Zanggroep 
Medium

versID
Communicatie

Karwei-
Service  
JOVI

Hendrikx 
deuren & 
kozijnen

KBO 
Netersel

Museum 
De 

Sigarenmaker

Ad Kokx 
Witgoed

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

Telefoon
E-mail

Professioneel lichtadvies

Luxe woningbouw

Utiliteit

Retail

Zorginstellingen

Kantooromgeving

Horeca & Wellness

Website

Wij wensen uWij wensen u
fijne feestdagenfijne feestdagen

Het
Buffet is op 

Kerstdagen 

open 

vanaf 14.00 uur 

tot 16.30 uur.

Bloemen
Atelier

Ad Basten
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Wij wensen je Wij wensen je 
prettige Kerstdagen prettige Kerstdagen 

en een en een 
gelukkig Nieuwjaargelukkig Nieuwjaar

Bedankt voor uw 
vertrouwen in ons dit jaar. 

Wij wensen u 
hele fi jne feestdagen en 
alle goeds voor 2022! 

Team 
Stappaerts mode en wonen

Het bestuur wenst 
alle leden, vrijwilligers 

en sponsoren 
prettige 

feestdagen 
en een gezond en sportief 2022.

Snelle Wiel Bestronics

Door Renate Pijnenburg

POPPEL - Kerststallen zijn er in vele 
vormen, maten en materialen. Grote, 
kleine, miniatuur, houten, glazen, porse-
leinen en zelfs van blik of touw. Van 22 
december tot en met 9 januari is er in 
de Vondhoeve, een museum in Poppel, 
een tentoonstelling van meer dan 
tachtig kerststallen. Een expositie die 
een bezoekje meer dan waard is.

Verzamelen
Meer mensen dan je waarschijnlijk denkt, 
verzamelen kerststallen. Zo ook Kees Cas-

telijns uit Netersel en Martin van Gisbergen 
uit Lage Mierde. Beide weten niet precies 
hoeveel stalletjes ze hebben. “Eerst liep ik 
vooral rommelmarkten af”, vertelt Martin. 
“Maar daar vind je ze nu niet meer of ze 
zijn heel duur omdat steeds meer mensen 
ernaar op zoek zijn. Ik heb contacten met 
antiquairs en zo loop ik af en toe nog te-
gen een mooi stalletje aan. Ik heb alleen 
nostalgische, klassieke kerststallen. In het 
verleden wilde ik ze zelf ook nog wel eens 
restaureren maar dat gaat niet meer.”

Stallen uit alle werelddelen
Kees had een tante die stalletjes verzamel-
de en door een erfenis kwamen ze bij hem 
terecht. “Ik hielp haar al met de verzame-
ling. Ik heb in verschillende plekken op de 
wereld gewoond voor mijn werk en overal 
waar ik kwam zocht ik naar mooie werkjes. 
Ik heb juist héél andere dan Martin, mijn 
verzameling komt vooral uit andere de-
len van de wereld: Zuid-Amerika, Azië en 
Afrika. Prachtige beelden, meestal hand-
gemaakt. Nog steeds struin ik de wereld-
winkels af voor aparte exemplaren en ook 
het internet biedt kansen. Welk stalletje het 
mooist is? Geen idee, ik heb zoveel bijzon-
dere, ze zijn me allemaal dierbaar.”

Idee
Peter Tijssen uit Reusel verzamelt zelf niet 
maar toch staat zijn huis vol met kerststal-
len. “Om twee redenen”, lacht hij. “Omdat 
mijn vrouw Gerda ze wel spaart en omdat 
ik nu druk ben met de voorbereiding van 

de expositie. Ik ben vrijwilliger op de Vond-
hoeve en toen ik met de eigenaar van de 
Vondhoeve in Poppel, Peer Antonis, over 
de verzameling van mijn vrouw sprak, 

kwam bij ons het idee op om de expositie 
op te zetten. Contacten waren zo gelegd 
en Kees en Martin zegden toe een deel 
van hun collectie uit te lenen. Ik deed ook 

Kerststallen in alle soorten en maten
Prachtige tentoonstelling in Vondhoeve Poppel van 22 december tot en met 9 januari

Martin en Kees blijken veel kennis te hebben over de fi guren in de kerststal. “Eigenlijk heeft 
elk beeld een betekenis: zo vertegenwoordigen de herders bijna altijd drie generaties, is er 
altijd een zwart schaap bij en ook de drie Koningen hebben een dieperliggende betekenis. 
Ook de kleuren hebben betekenis, Jozef is altijd bruin of roze, Maria meestal wit met blauw.
V.l.n.r. Kees Castelijns, Peter Tijssen en Martin van Gisbergen.

EXPOSITIE
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Kerst en Nieuwjaar 
zijn in zicht.

Van Bommel Optiek 
wenst iedereen 

hele fi jne feestdagen en 
een voorspoedig 2022!

Wij wensen iedereen
fi jne feestdagen! 
Veel gezondheid, 

liefde en geluk voor 2022!

Team 
Snelders Consulting

Wie wisj joe 
uh merrie kristmus

De Houtwinkel 
Bladel

nog een oproep in het ED en daar heb ik 
zeker twintig kerststallen mee opgehaald. 
Inmiddels hebben we er genoeg en kunnen 
we een mooie expositie inrichten. O ja, er 
is nog een stal met levensgrote poppen uit 
Polen onderweg. Ja, bezoekers gaan echt 
hun ogen uitkijken.”

Betekenis
Martin en Kees blijken veel kennis te heb-
ben over de fi guren in de kerststal. “Eigen-
lijk heeft elk beeld een betekenis: zo ver-
tegenwoordigen de herders bijna altijd drie 
generaties, is er altijd een zwart schaap bij 
en ook de drie Koningen hebben een die-
perliggende betekenis”, vertellen ze. “Ook 
de kleuren hebben betekenis, Jozef is altijd 
bruin of roze, Maria meestal wit met blauw. 
Heel veel kerststallen die bij oma op zolder 
staan, zijn kapot. In vroeger jaren hadden 
kinderen niet veel speelgoed, in kersttijd 
werden de beelden gewoon gebruikt om 
mee te spelen en daar waren ze eigenlijk 

niet echt voor gemaakt, qua materiaalge-
bruik. Het is een zeldzaamheid als je een 
antieke stal vindt die nog ongeschonden 
is.” 

Gezocht en gevonden
Martin vertelt nog een mooie anekdote: 
“Mijn moeder had in mijn ogen de mooiste 
stal van allemaal. Ik heb dikwijls gevraagd 
of ik die mocht hebben maar ze was on-
verbiddelijk. Na haar overlijden werd haar 
huis met inboedel verkocht en weer viste 
ik achter het net. Ik ben toen op internet 
gaan speuren en vond uiteindelijk precies 
dezelfde maar in betere staat. Die staat nu 
in mijn woonkamer en sinds ik een slecht 
bericht heb gekregen van de artsen, blijft 
die daar staan. Ik geniet er elke dag van, 
kerstmis of niet.”

Collectie
Achter elke stal schuilt een verhaal of een 
anekdote. Peter: “Veel van die anekdotes 

heb ik gehoord toen ik kriskras door de 
Kempen ging om de stalletjes op te ha-
len. Die verhalen maken overigens geen 
deel uit van de expositie, dat kan ook niet 
want dan zou ik elke dag aanwezig moeten 
zijn en dat gaat gewoon niet. Bezoekers 
moeten het doen met de enorme collectie 
kerststallen die te zien is. We zijn nu be-
zig om de tentoonstelling in te richten en ik 
weet zeker dat het een prachtig gezicht zal 
zijn. Het wordt helemaal in kerstsfeer aan-
gekleed; we zijn met een paar man maar 
die gaan er wat van maken. De bedoeling 
is dat dit een jaarlijks terugkomende expo-
sitie wordt, met elk jaar andere beelden en 
groepen.”

Praktische info
De expositie is van 22 december tot en 
met 9 januari dagelijks te zien van 10.00 tot 
20.00 uur. 

Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het 
museum gesloten. 

De expositie is te bezoeken conform de 
in België geldende coronaregels. Indien 
grotere groepen willen komen, is reserveren 
gewenst. Dat kan door te bellen naar 
06-53724698 of 06-40173266. 

Je vindt het museum de Vondhoeve aan de 
Vond 49 in Poppel.

Afrikaanse kerstgroep
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MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS!

HOE GAAT HET SPEL?
Om de advertenties een winters tintje te geven hebben Frosty en zijn 

vrienden voor de deelnemende ondernemers een sneeuwpop gemaakt. 
Het is de bedoeling om aan te geven in welke advertentie de afgebeelde 

sneeuwpop met het juiste nummer staat.

De naam van de desbetreffende adverteerder vul je 
hiernaast in op het deelnameformulier.

Tevens staan er kerstletters verspreid in de krant. 
Noteer ook de letters die je hebt gevonden en probeer 

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

Veel plezier!

Welke 
sneeuwpop 

staat in 
de advertentie

WAT KUN JE WINNEN?WAT KUN JE WINNEN?

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

De oplossingen dienen uiterlijk woensdag 29 december binnen zijn. 
Je kunt dit formulier inleveren of opsturen naar: PC55, Hoefblad 40, 5527 KV in Hapert. 

Je kunt de oplossingen ook per e-mail sturen naar: puzzel@pc55.nl. 

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

LETTERS MAKEN HET WOORD
WELKE LETTERS HEB JE GEVONDEN? WEET JE HET WOORD?

DEELNAMEFORMULIER

01

07

26

02

08

27

03

09

28

04

10

29

05

11

30

06

12

31

13

14

15

16

17

18

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

19

20

21

22

23

24

25

44

45

46

47

48

49

50

Frosty Frosty 
dede

sneeuwmansneeuwman

HOE GAAT HET SPEL?
Om de advertenties een winters tintje te geven hebben Frosty en zijn 

vrienden voor de deelnemende ondernemers een sneeuwpop gemaakt. 
Het is de bedoeling om aan te geven in welke advertentie de afgebeelde 

09

4847

50

41

49

18

04 08

19 20 2221

0201

17

29 3128

16

4645444342

4039383736

3534333230

2726252423

03

15

070605

1413121110

  Lemmens Glaszetters- en Schildersbedrijf - Waardebon t.w.v. € 50,-    Verhagen Elektroservice - Sencor stofzuiger t.w.v. € 79,95  

  Liberty Foodbar - Waardebon t.w.v. € 25,-    Livera - Waardebon t.w.v. € 25,-    Level - Waardebon t.w.v. € 25,-     

  Just Us Catering - Luxe koude schotel voor 4 personen t.w.v. € 50,-    Stappaerts Mode en Wonen - Waardebon t.w.v. € 25,-    

  Denim Sports Bar - Waardebon t.w.v. € 25,-    De Houtwinkel - Waardebon t.w.v. € 50,-    Spurke - Waardebon t.w.v. € 50,-    

  Van Bommel Optiek - Zonnebril t.w.v. € 60,-    Garage Huijbregts / Carwash Reusel - Wasbox t.w.v. € 12,50    

  Theater ’t Schouw Reusel - Waardebon voor 2 voorstellingen t.w.v. 40,-    Helma’s Hair & Body - Waardebon t.w.v. € 40,-    

  Sportcenter Hapert - Waardebon t.w.v. € 75,-    Wieland - Waardebon voor een luxe slagroomtaart    
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MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS!

HOE GAAT HET SPEL?
Om de advertenties een winters tintje te geven hebben Frosty en zijn 

vrienden voor de deelnemende ondernemers een sneeuwpop gemaakt. 
Het is de bedoeling om aan te geven in welke advertentie de afgebeelde 
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van alle letters een woord te maken.  
Naar welk woord zijn we op zoek?

Veel plezier!

Welke 
sneeuwpop 

staat in 
de advertentie

WAT KUN JE WINNEN?WAT KUN JE WINNEN?

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

De oplossingen dienen uiterlijk woensdag 29 december binnen zijn. 
Je kunt dit formulier inleveren of opsturen naar: PC55, Hoefblad 40, 5527 KV in Hapert. 

Je kunt de oplossingen ook per e-mail sturen naar: puzzel@pc55.nl. 

Tip: maak een foto met je telefoon van de oplossing en mail deze naar puzzel@pc55.nl
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Om de advertenties een winters tintje te geven hebben Frosty en zijn 
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Het is de bedoeling om aan te geven in welke advertentie de afgebeelde 
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Ho-Ho-Ho Merry Christmas
Remo & Rick

Christmas Shopping op zondag 19 december!

Denim Sports Bar
Nieuwstraat 32 Eersel

Shop jouw nieuwe kerst Shop jouw nieuwe kerst 
outfit uit onze prachtige outfit uit onze prachtige 

wintercollectie!wintercollectie!

De sale is begonnenDe sale is begonnen

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

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

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

Fotowedstrijd: mensen 
van Reusel-De Mierden

KERST 
LEKKERS 

UIT 
BLADEL

* Chocolade kerstkado’s

* Slagroom truffels

* Kerst bonbons

* Luikse wafels

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

De gemeente Bladel wenst iedereen fi jne kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2022!

Wij wensen iedereen 
prettige Kerstdagen & 

vooral een gezond nieuwjaar! 
We hopen in 2022 weer vele gasten

 te mogen ontvangen. 

Bestuur & personeel 
Gemeenschapshuis 

Den Tref

Fijne kerstdagen en 

veel geluk en gezondheid voor 2022!

Verhagen Elektroservice
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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

Ho
-H
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Ho

 M
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ry
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hr
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as

Nieuwstraat 40 • EerselNieuwstraat 40 • Eersel
Telefoon 0497-51 34 90Telefoon 0497-51 34 90www.leveleersel.nlwww.leveleersel.nl

Shop jouw nieuwe kerst Shop jouw nieuwe kerst 
outfit uit onze prachtige outfit uit onze prachtige 

wintercollectie!wintercollectie!

De sale is begonnen
De sale is begonnen

Christmas Shopping op Christmas Shopping op 
zondag 19 december!zondag 19 december!

Administratie-

kantoor Reijnders

Alexiastraat 32 

6031 DD - Nederweert 

wenst iedereen

prettige Kerstdagen

en een spetterend 

en gezond 2022!

Wij wensen u een gezellige Kerst 
en dat ontmoeten het komende jaar als vanouds zal zijn.

Seniorenvereniging Bladel

De Petrus- en Paulusparochie 

wenst u een zalig Kerstmis toe 

en een gezond en gezegend Nieuwjaar. 

Hartelijk dank voor 

uw steun en belangstelling!

WINTERSALEWINTERSALEWINTERSALE
  WIST
     JE 
DAT...?

... zonnebloemen 
kunnen helpen bij het 

reinigen van 
radioactieve grond? 

Japan gebruikt dit om 
Fukushima schoon te maken. 

Er zijn bijna 10.000 
pakjes zonnebloempitten 
verkocht aan de inwoners 

van de stad.
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DINSDAG

28
DECEMBER

WOENSDAG

29
DECEMBER

DONDERDAG

30
DECEMBER

VRIJDAG

31
DECEMBER

Geopend: dinsdag t/m vrijdag.  9.00 - 17.00   Zaterdag  9.00 - 16.00    

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

€3135,-
v.a.

ALLE MATEN
(VLAK)

Puur model Oslo 
Wie een mooie maar rustige boxspring wil 
kiest voor het model Oslo. Door zijn eenvoud 
is dit model chique en vooral tijdloos.

Alle dagen geopend van 9.00 – 17.00

*Te besteden aan bedtextiel. Vraag naar de voorwaarden.

SHOW
KERSTKERST

Bij aanschaf van een bed

GRATIS*
TEXTIELCHEQUE

ter waarde van 15% 

KERST
Bij aanschaf van een bed

GRATIS*Bij aanschaf van een bed

*Bij aanschaf van een bed

TEXTIELCHEQUE

ter waarde van 15% 

DINSDAG

28
DECEMBER

Diessen, Willibrordusstraat 1     Bladel, Sniederslaan 41   

€3135,-
v.a.

ALLE MATEN
(VLAK)

Alle dagen geopend van 9.00 – 17.00

*

SHOW
KERSTKERST

Bij aanschaf van een bed
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Wij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U een Prettige Kerst en een gezond 2022 toe!

Ook in het nieuwe jaar staan wij weer 
voor u klaar op onze locatie:

Pius X Straat 3  -  Bladel

Tel. 0497-382631 of 06-53177293 (ook voor whatsapp)

Corinne Wouters en Dick van der Ham
Fysiotherapie Christinelaan

Avanti-
Turnivo

Stichting 
Leerlingen-
opleiding 

Kunst Adelt
Stichting
Wonen 

in Hapert

Stichting 
Energy4Finn

Piccolo IJs 
en Chocolade

Bladel

Teken- en 
schilderclub de 
Blaalse School

Bladel
Transparant

Koning
Voetbal

Kwekerij
Brugmans
Bergeijk

Nicole,
Harold, 

Ilse & Ralf

Sportcafé 
de Puf

Tel. 0497-382631 of 06-53177293 (ook voor whatsapp)Tel. 0497-382631 of 06-53177293 (ook voor whatsapp)
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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

J. van Uijthoven 
& Zn Bv

wenst iedereen 
Prettige Feestdagen

een gelukkig 
maar vooral een 
mooi en gezond 

2022!

Schrander BV 
(Uitzenden en 
Detachering)

wenst u
Prettige Feestdagen 

en een Goed en 
Gezond 2022.

Daan en Krystian Ondanks de 
onzekere tijd waarin 
we leven wensen wij 
u fi jne feestdagen en 

een heel mooi 2022 toe!

Medewerkers 
Knegtmans Advocaten 

& Mediators. 

Level 
wenst u 

fi jne 
kerstdagen 

en een 
gelukkig 

nieuwjaar!

ESBEEK - In je eentje tegoed doen aan 
een kerstdiner, volgens de meeste men-
sen niet echt het toppunt van gezellig-
heid. Nu is er een mooi een initiatief: de 
Engelentafel. Mensen stellen hun huis 
open voor mensen die met de Kerst 
alleen zijn. 

Op Natuurbegraafplaats De Utrecht, De 
Scheidijk 1 in Esbeek nodigen we op 
Tweede Kerstdag graag 12 mensen uit. 
Elke bezoeker mag aangeven wat zijn/haar 
favoriete gerecht is. Kok José laat zich 
hierdoor inspireren en kookt een heerlijk 
driegangenmenu. We eten samen in het 
ontvangstpaviljoen en iedereen vertelt over 
zijn favoriete gerecht. U zit aan tafel met 
elf voor u onbekende mensen en gaat naar 
huis met nieuwe contacten en een heel 
nieuwe ervaring. Aanvang is om 14.00 uur 
en bijdrage voor de ingrediënten is € 25,-. 
Opgeven via activiteit@nbpu.nl.

Bij binnenkomst checken wij uw QR-code. 
Raadpleeg voor vertrek onze website 
voor actuele informatie rondom eventuele 
RIVM-maatregelen.

Tweede Kerstdag: schuif 
aan bij een Engelentafel

VALKENSWAARD - De traditionele 
Snerttocht van wandelvereniging Voet-
je voor Voetje uit Valkenswaard kan 
ook dit jaar weer niet doorgaan. Op de 
start- en rustlocaties is de 1,5 meter niet 
realiseerbaar, waardoor wij de beoogde 
veiligheid van de wandelaars en onze 
vrijwilligers niet kunnen garanderen.

Om iedereen die graag wandelt toch een 
alternatief te bieden, is er een wandeling 
via het wandelknooppuntennetwerk uitge-
zet, die men op een eigen gekozen dag en 
tijdstip kan gaan wandelen. U kunt vanaf 
startplaats Het Loon in Waalre kiezen uit 
4 verschillende afstanden van ongeveer 
6, 10, 15 of 20 km.

Op deze manier kunnen we toch op een 
veilige manier van onze schitterende om-
geving genieten. De kortere afstanden 
gaan vanuit het Loon, via Waalre langs de 
Volmolen naar de samenkomst van Keers-
op en Dommel in ‘t Heike. De 15 km maakt 
ook nog een lus langs het Gat van Waalre, 
terwijl de langste afstand nog langs de 
Dommel gaat onder Eindhoven, en langs 
de Hanevoetplas en de Klotputten.

Op onze website vindt u de informatie en 
kunt u de routebeschrijving of het GPX-be-
stand gratis downloaden voor de route(s) 
van uw keuze. De knooppuntaanduidingen 
zijn nog extra door onze vrijwilligers gecon-
troleerd, en dus simpel te volgen.

Op onze website zijn voor de liefhebbers 
ook de eerdere wandelingen nog te vinden.

www.devoetjes.nl

Alternatieve 
Kersttocht 
Voetje voor Voetje
Afstanden: 6, 10, 15 of 20 km
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Tekst: Sophie Dogterom, ontwerper GROUP A
Illustraties: GROUP A

Als ontwerper houd ik me graag bezig met publieke 
ruimtes. Plekken waar je je thuis voelt, waar je 
wordt geïnspireerd en waar je je veilig voelt. Het 
stimuleren van ontmoeting speelt hierin een 
centrale rol. Want waar verschillende lagen van 
de bevolking elkaar in het dagelijks leven op een 
ongedwongen manier tegenkomen, ontstaat een 
diverse leefomgeving. 

Verdwalen

Toen ik meer dan een jaar geleden voor het eerst een 
bezoek bracht aan het Rabobankgebouw in Bladel, 
snapte ik niet meteen hoe het gebouw in elkaar zat. Er 
was geen duidelijke verbinding tussen de verdiepingen 
en ook de vele kleine ruimtes zonder ritme maakte dat 

ik al snel mijn oriëntatie was verloren. Ik raakte de weg kwijt. Ik liep rond met de vraag, 
hoe maak je hier een fi jne publieke plek van? Een plek waar je de weg niet kwijtraakt.

De puzzel

Het programma dat voor ons lag was een moeilijke puzzel. Een lange lijst van vereni-
gingen en activiteiten die Bladel rijk is moesten een plekje in het gebouw vinden. Wat 
hebben zij allemaal nodig? Na een aantal interessante sessies waar we in gesprek gingen 
met de toekomstige gebruikers kwamen we tot een programma van eisen. Het puzzelen 
kon beginnen… Zelden heb ik een programma gezien dat zó divers is. Het was dan ook 
geen eenvoudige puzzel. Maar, ik was overtuigd dat de diversiteit van dit programma een 
positieve impact zou hebben op het gebruik van het gebouw. Jong en oud komt elkaar 
hier tegen. Ze helpen elkaar een handje. Zangers en muzikanten komen hier samen om te 
oefenen maar treden hier ook op bij theater- en dansvoorstellingen in de grote zaal. Deze 
kruisbestuiving en ontmoeting tussen de verschillende gebruikers werd het uitgangspunt 
van ons ontwerp. 

Atrium als kompas

Al snel kwamen we met het team op het idee om de ruimte tussen de gebouwen open te 
breken en in te zetten als een verbindend atrium. Dankzij dit atrium zijn de verdiepingen 
niet alleen visueel en fysiek met elkaar verbonden, maar treedt ook het zonlicht tot diep 
in het gebouw toe. Rondom het atrium bevinden zich de verschillende functies zoals de 
biljartzaal, theaterzaal en bibliotheek. Deze zijn dankzij het atrium duidelijk zichtbaar en 
goed bereikbaar. Zo maakt het atrium de bezoeker wegwijs. Iets wat ik zo miste bij mijn 
eerste bezoek aan het voormalige bankgebouw. 

De weg naar boven is uitgevoerd in hout. Een materiaal met een warme en vriendelijke 
uitstraling. Deze begint in de foyer en leidt je via de houten trappen naar boven, naar de 
panoramazaal. Het eveneens in hout uitgevoerde dak van de nieuwe panoramazaal voert 
de lijn van de trap door en brengt je naar het balkon met zicht op de markt. Op deze 
manier verbinden we boven met beneden en binnen met buiten. Een duidelijke warme 
routing die overzicht geeft. 

Eindeloze mogelijkheden

In het ontwerp voor het gemeenschapshuis staat multifunctionaliteit hoog op het lijstje. 
Zo ook in de grote zaal. Deze is straks inzetbaar voor een theatervoorstelling of muzikaal 
optreden, maar ook voor een  diner van de seniorenvereniging of lokaal evenement. 
Om deze reden hebben we niet gekozen voor een ‘zwarte doos’. Twee grote ramen laten 
zonlicht toe in de zaal. Dit geeft in combinatie met houten akoestische afwerking een 
warme en aangename sfeer voor bijeenkomsten. Verduister je de ramen en schuif je de 
tribune uit? Dan transformeert de ruimte tot ware theaterzaal. Zet je de grote schuifdeur 
van de zaal open richting de foyer? Dan schakel je de ruimtes aan elkaar voor groot-
schalige evenementen zoals carnaval.

Sommige zalen hebben een specifi eke functie, zoals de artistieke ruimte en de biljartzaal. 
Maar er zijn ook fl exibele ruimtes die breed inzetbaar zijn. Net als de grote zaal. Sommige 
zijn door middel van paneelwanden soms zelfs in grootte te veranderen. Dit is heel 
belangrijk bij een gebouw met zoveel verschillende gebruikers. De indeling en grote van 
de ruimte wordt aangepast aan jouw activiteit. Hierdoor voel je je welkom.

Nieuw leven voor oude materialen

Het voormalige Rabobankgebouw uit 2001 verkeert op vele plekken nog in prima staat. 
Hier proberen we zoveel mogelijk gebruik van te maken. In grote lijnen blijft de structuur 
van het gebouw staan en passen we vooral de binnenkant van het gebouw aan. Naast 
de structuur van het gebouw zijn er ook heel wat materialen aanwezig die we willen 
behouden en hergebruiken. Zo hangen er door het hele gebouw systeemplafonds. Ze zijn 
niet heel fraai voor het oog en de hoogte van een ruimte, maar wel goed her te gebruiken. 
Samen met leveranciers gaan we deze panelen recyclen tot nieuwe akoestische 
producten die we gebruiken in de nieuwe inrichting. Ook willen we de veel voorkomende 
houten vloer een weg terug laten vinden in het gemeenschapshuis.

Met het open karakter van het atrium stimuleren we ontmoeting en kruisbestuiving. Als 
je boven in de bibliotheek het nieuwste boek van je favoriete schrijver hebt gehaald en 
langs de biljartzaal naar beneden loopt, blijf je misschien wel even kijken wie er aan het 
winnen is, of neem je toch nog een koffi  etje bij de bar terwijl je de theaterbezoekers ziet 
binnenstromen voor de feestelijke voorstelling van die avond. Ik kan niet wachten om deze 
bijzondere plek in gebruik te zien en ik hoop dat iedereen zijn weg in het Gemeenschaps-
huis Bladel weet te vinden! 

www.denherd.nl

VERHALEN VAN DE MAKERS

Van bankgebouw naar gemeenschapshuis
Blog ‘Gemeenschapshuis aan de Mèrt’
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Van de week zegt een vrouw tegen mij 
dat ik niet over mijn ex heen ben. Wat 
een onzin. Ik. Over mijn ex. Typisch zo’n 
vrouwenopmerking. Lekker kort door de 
bocht.

Ik ben al twintig jaar weg bij mijn ex. Ik 
kan me niet herinneren in die twintig jaar 
ook maar iets met ‘r te hebben gewild. 
We zijn bevriend, we spreken af en toe af 
en dat is het. De laatste jaren steeds min-
der, ook nog eens. Ze is opnieuw gaan 
samenwonen, jaren geleden al, contract 
en al. Wij zijn gewoon geen item meer.

Ze werd wel steeds knapper na de 
scheiding. Dat was de bedoeling niet. Die 
uiterlijkheid ineens. Voelt wel een beetje 
als een diskwalifi catie natuurlijk, als je ex 
er na de scheiding ineens steeds beter 
begint uit te zien.

Kort geleden overleed haar partner. Ik 
was niet live bij de uitvaart. Ik kende hem 
niet. De foto’s van hun wandeling naar 
Santiago zag ik thuis, in de live-stream. 
Dat ik ineens zat te janken, zal wel te 
maken hebben gehad met het feit dat 
ik er een paar op had. Mijn meisje. Over 
de doden niets dan goeds maar die gast 
kuierde daar over ’s Heeren wegen met 
mijn meisje.

Ooit fi etsten we ergens, zij en ik. We 
waren zesentwintig jaar oud. Het was 
warm. Ze droeg een wit- en grijsgestreept 
broekje, een geel t-shirt en teenslippers. 
Haren in de wind. Vandaag, wist ik, gaat 
ze door het zenith van haar schoonheid 
en ik ben daar bij. Ik hoor daar bij.

Enfi n. Dronkenmansherinneringen.

Dat is dus wat ik vertelde tegen die 
vrouw. Dat ik zat te blèren bij die live-
stream. Ik vertel veel te veel tegen dat 
mens. Tijd om die kinderachtige babbel-
nood de kop in te drukken. Voor eens en 
voor altijd.

Het ligt allemaal veel ingewikkelder. Dat 
moet u maar van mij aannemen. Ik heb 
gewoon wat te hard gewerkt de laatste 
tijd. Bovendien is het mijn onderwerp 
niet. Relaties en zo. De 21e eeuw, for 
that matter. Ik zou hier over heel andere 
dingen schrijven. Dat silhouet met die 
baard stelt Hugo de Groot voor, mocht 
u dat nog niet door hebben. Ik word 
geacht het te hebben over mijn ontsnap-
ping per boekenkist uit slot Loevestein 
en mijn theologische stellingname waar-
mee die hele ellende begon. Dat soort 
dingen. Historie. Oldenbarnevelt. De de 
Witten. Michiel de Ruyter. Uw slavernij-
verleden, dat toen zo’n beetje begon. 

Of dacht u daar overheen te zijn?

Huig

Dronkenmans-
herinneringen

column

INFORMATIEF

REUSEL - Op 
zondag 9 janu-
ari 2022 zal de 
jaarlijks terug-
kerende open 
dag van JV ’t 
B(r)ouwersgilde 
weer plaats-
vinden. Ook dit 

jaar zal er weer alles aan gedaan wor-
den om een prachtige wagen te maken. 
Deze zal tijdens de optochten van Reu-
sel (Narrenparade) en Hapert (Kempen 
Optocht) te bewonderen zijn.

Tijdens de open dag kunnen de bezoekers 
alle facetten van de voorbereiding met ei-
gen ogen aanschouwen. Men kan van con-
structie tot afwerking zien wat het bouwen 
van een carnavalswagen inhoudt. De leden 
van ’t B(r)ouwersgilde zullen klaar staan om 
uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Wil je dit allemaal van dichtbij mee maken, 
dan ben je van harte welkom aan ’t Kip-
pereind in Reusel op zondag 9 januari van 
13.00 tot 17.00 uur.

Natuurlijk houden wij de landelijke situatie 
in de gaten met betrekking tot de maatre-
gelen tegen het coronavirus. Houd daar-
om goed onze onderstaande website en 
Facebook-pagina (www.facebook.com/
brouwersgilde) in de gaten. Helaas bestaat 
de kans dat de open dag niet kan plaats 
vinden.

www.brouwersgilde.com

Open dag JV 
’t B(r)ouwers-
gilde
Zondag 9 januari

Gelukkig 
nieuw 
opvoedjaar!

Het mag misschien offi  cieel nog niet, maar ik doe het toch. Ik wens alle ouders 
(alvast) een heel gelukkig nieuw opvoedjaar! Ik vind het elk jaar weer een heerlijk 
gevoel als het 1 januari is. Het is een mooi moment om weer fris te beginnen en 
met je goede voornemens aan de slag te gaan. En dat kunnen natuurlijk ook voor-
nemens op opvoedgebied zijn!
Voor mij is een goed opvoedvoornemen dat ik dit jaar wil leren om me niet overal tegenaan 
te bemoeien. Ik heb (soms) de neiging om me te snel te mengen in druk spel of een ruzie 
tussen mijn kinderen. In plaats van er meteen midden in te springen ga ik mijn best doen 
om even een stapje terug te doen en eerst eens af te kijken wat er nou werkelijk gebeurt 
en of ze het zelf op kunnen lossen. Ik merk namelijk dat ik vaak niet eens zie wat ze nou 
eigenlijk aan het doen zijn of waar de ruzie over gaat, nee ik denk vooral te hòren dat 
het mis gaat. Dat hoeft dus in werkelijkheid helemaal niet het geval te zijn; sterker nog in 
de meeste gevallen is mijn bemoeienis helemaal niet nodig! Ik ga dus vanaf nu eerst de 
situatie overzien om daarna te beslissen of ik me ermee moet bemoeien of dat ik het kan 
laten gaan…

Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat best (heel) lastig vind, maar ik wil graag aan mijn 
kinderen meegeven dat ze zelf situaties op kunnen lossen en ze daarmee zelfvertrouwen 
en zelfstandigheid meegeven. Ik zal er dus mee aan de slag moeten.

Kun jij voor jezelf ook een goed opvoedvoornemen bedenken? Iets wat je niet meteen 
hoeft te kunnen, maar waar je jezelf dit nieuwe jaar de kans voor geeft om het te leren? 
Je mag dus oefenen en ook fouten maken, daar leer je alleen maar van! 

En als je in het nieuwe jaar graag een keer van opvoedgedachten wilt wisselen maak dan 
gewoon een afspraak of loop binnen tijdens het Opvoedspreekuur op 26 januari tussen 
09.30 en 10.30 uur. Ik denk heel graag met je mee. Je zult merken dat het heel prettig is 
om vanuit een andere invalshoek naar je opvoedvragen te kijken.

Drs. Jolijn Monteiro 
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558

www.jolijnmonteiro.nl

Eén keer in de vier jaar zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. De eerstvolgende 
zijn op woensdag 16 maart 2022. De 
voorbereidingen zijn nu al in volle gang.

Op www.reuseldemierden.nl/verkiezingen 
vind je al de nodige informatie, bijvoorbeeld 
over kiesrecht of voor (nieuwe) politieke 
partijen die zich willen registreren. Er is ook 
al een verkiezingskalender beschikbaar via 
www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten. 

Coronamaatregelen 
De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 
wordt verlengd tot 1 juli 2022. Dit betekent 
dat je op maandag 14 en dinsdag 15 maart 
2022 weer vervroegd kunt stemmen. 

Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen 
van vorig jaar, kan dat in onze gemeente op 
twee locaties. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie gerust contact 
op via verkiezingen@reuseldemierden.nl of 
0497-650001.

Gemeenteraadsverkiezingen in voorbereiding

REUSEL-DE MIERDEN - Van 3 tot en 
met 10 januari kun je je kerstboom in-
leveren bij de gemeente. Dat is gratis én 
milieuvriendelijk. 

Je kunt je kerstboom inleveren op de 
volgende locaties:
- Hooge Mierde: Myrthaplein 
- Hulsel: Plein Huisacker (bij de kerk) 
- Lage Mierde: Dorpsplein 
-  Reusel: Marktplein en Mierdseweg (krui-

sing met Dooleg)

Op 3 januari plaatsen we hekken waarbin-
nen je je kerstboom kan achterlaten. Op 10 
januari worden de kerstbomen opgehaald.

Lever je kerstboom bij ons in
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Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Onze Kerststol
is bekroond met 4 sterren!

Prob� r nu!

KEURING
Kerststollen

2021

 

Vershof Bladel

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Wij wensen iedereen 
fi jne feestdagen en bedankt 
voor het vertrouwen in het 
afgelopen jaar. Wij zien u 

graag terug in 2022!

Garage Huijbregts Reusel

Een smakelijk 2022!

Catering JUST US
Willy & Ton Lavrijsen

www.justuscatering.nl

Allemaal 
een gezond en 

kleurrijk 2022!

Corstiaans Schilderwerken
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         GO GO GO! 
         Samen bouwen 
         we aan prachtig 
    en bijzonder 2022!

Box Deuren
& Hekwerk

                ‘VDL 
        Zaalvoetbal-
          competitie 
     De Kempen’ wenst alle
     deelnemers en vrijwilligers 
            fi jne feestdagen en 
                het beste voor 
                         2022.

ESBEEK - Op zondag 19 december is er 
weer een Midwinterviering op Natuurbe-
graafplaats De Utrecht, De Scheidijk 1 in 
Esbeek. We maken dan een reis door de 
tijd. Wandelend (op afstand) gaan we 
over de mooie paden op weg. We her-
inneren ons de namen van degenen die 
niet meer met ons meelopen. 

Daarna staan, zitten of liggen we stil bij het 
nu en vooral het hier, het bos met zijn stil-
te en ook zijn typische bosgeluiden, en we 
gaan verder op weg naar de tijd die voor 
ons ligt. Een tijd vol plannen en voorne-
mens.

Langs het pad maken we met de 26 letters 
van het alfabet de namen van de dierbaren 
die voor altijd in ons hart blijven en zetten 
er een lichtje bij. Op één van de stilste plek-
ken van het bos luisteren we. Naar wat het 
bos laat horen, maar ook naar de stilte. Een 
kans om in alle rust en kalmte even zonder 
bliepjes en muziekjes te zijn en zo de om-

geving op een andere manier te ervaren.

Al wandelend bedenken we wat we ons 
voor de steeds langer wordende dagen, 
voor het nieuwe seizoen en het nieuwe jaar 
voornemen, wat voor dromen en plannen 
we hebben. Om ons leven en dat van de 
mensen en de wereld om ons heen beter 
en mooier te maken. Die dromen schrijven 
we op en hangen we in de grote kerst-
boom. Die blijft tot in het nieuwe jaar, tot 
Driekoningen, staan.

U bent van harte uitgenodigd mee te doen. 
U kunt starten tussen 11.00 en 16.00 uur. 
De wandeling duurt ongeveer een uur en is 
ongeveer 1 kilometer. Als de regels het toe-
laten zijn er warme dranken en soep. Het 
team van De Utrecht heet u graag welkom 
om met elkaar te vieren dat er na de don-
kerste dagen steeds meer licht zal komen.
Raadpleeg voor vertrek onze website voor 
actuele informatie rondom RIVM-maatre-
gelen.

Zondag 19 december Midwinterwandeling

BLADEL - Seniorenvereniging Bladel or-
ganiseert op donderdag 6 januari 2022 
een kienmiddag. Deze wordt gehouden 
van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur in De 
Schouw, Emmaplein 2 in Bladel. 

Of het wel of niet doorgaat is afhankelijk 
van de dan geldende maatregelen van het 
RIVM. Houd daarom de website in de gaten.  

Bij binnenkomst is een geldige QR-code 
of inentingsbewijs verplicht. U kunt ook 
altijd contact opnemen met Marij Jansen, 
tel. 06-29183248. Iedereen is natuurlijk van 
harte welkom!

www.seniorenverenigingbladel.nl

Kienen in De Schouw

In Bibliotheek in Bladel, Hapert en Reu-
sel liggen verrassingen onder de kerst-
boom. Grote, klein, dikke en dunne 
verrassingen. Spannende verrassingen, 
maar ook liefdevolle, historische en grap-
pige verrassingen. Voor iedereen ligt er een 
mooie verrassing onder de kerstboom. 

Wil je tijdens deze koude donkere dagen 
met een fi jn boek op de bank zitten en 
jezelf helemaal in een verhaal onder dom-
pelen? Onder de kerstboom van Biblio-
theek De Kempen in Bladel, Hapert en 
Reusel liggen vele mooie pakjes. Hierin 
zitten verrassingsboeken voor iedereen. 
Wil je een keer een ander boek lenen in de 
bibliotheek? Kom dan een verrassings-
boek ophalen! 

Kom jij kijken welke verrassing er voor jou 
onder de kerstboom ligt? De verrassings-
boeken liggen de hele maand december 
voor je klaar. In Bladel kun je deze dage-

lijks ophalen tussen 10.00 en 17.00 uur. In 
Reusel dagelijks tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Op zaterdag zijn beide vestigingen open 
tussen 10.00 en 12.30 uur. In Hapert tijdens 
schooldagen tussen 08.30 en 14.00 uur, 
op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
08.30 en 17.00 uur. Meer informatie zie: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Verrassing onder de kerstboom in de bibliotheek
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                   Geniet 
                      van de 

                          feestdagen, 
                         familie 

                   en vrienden! 
Alle goeds voor 2022! 

Team Jumbo Hapert & 
Liberty Foodbar

                        Wij 
            wensen iedereen 
         warme dagen en 
          een gelukkig 
         Nieuwjaar toe. 
   Maar bovenal wensen wij 
     allen gezondheid, liefde, 
  gezelligheid en tijd voor elkaar.  

                     Bestuur 
               St. Het Kompas

     Dat het 
         nieuwe jaar Rijk 

         mag zijn aan 
           Mooie dagen, 
En veel inzichten, 

wijsheid, voorspoed
En geluk mag dragen.

Maske

             Merry 
        Christmas,

       Wij wensen 
      iedereen een gelukkig 
        en gezond 2022 toe!

               Rick & Remo
            Denim Sports Bar

Veiligheid, hygiëne en 
persoonlijke aandacht 
staan bij ons voorop!

Unieke overstapservice!

Vraag naar de mogelijkheden en meer informatie:

T 0497 38 20 65  •  www.sportcenterhapert.nl

new

HomeDelivery
7 dagen per week

Take Away &

12:00 - 21:00

www.liberty-foodbar.nl

ook tijdens de feestdagen!

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

Online  Online  Kempengenot.nl
Telefonisch Telefonisch 0497-7455560497-745556

Makkelijke borrelboxen om het Makkelijke borrelboxen om het 
nieuwe jaar te vieren!nieuwe jaar te vieren!

vanaf  vanaf  € 14,€ 14,9595 per boxper box

Interesse in een (design)poort 
                       en/of hekwerk?
Box Deuren & Hekwerk. Opent Mogelijkheden

Tel. 0497-544944 | www.boxdeurenhekwerk.nl

AANBIEDING!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

PHILIPS scheerapparaat

Scheerapparaat 
samen met 

all-in-one trimmer

Nu 
€119,-

Uitzendprogramma tijdens de feestdagen
KempenTV probeert een afwisselend gezellig familieprogramma uit te 
zenden tijdens de feestdagen. Zowel actuele items als herhalingen van de 
afgelopen jaren.

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier!

Medewerkers KempenTV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

Hierbij nodigen we eenieder uit voor de komende algemene ledenvergadering 
op zaterdag 8 januari 2022. 

Deze zal zoals het er nu naar uitziet digitaal worden gehouden vanwege de corona-
beperkingen. We  starten om 10.00 uur. Voor nadere informatie houdt u het beste 
de app in de gaten waar de leden de agenda ook kunnen vinden. Meld je vooraf 
even aan bij onze secretaris Louis Spoelstra zodat we je de link kunnen sturen. 

Het bestuur wenst u fi jne feestdagen en gezond 2022.

HAPERT - De Haoper-
tse Nieuwjaarsduik 
van 1 januari 2022 
kan helaas niet 
doorgaan. Gezien de 
situatie rondom het 
coronavirus vinden 
wij het niet verant-
woord om gezamen-

lijk een duik te nemen om het nieuwe 
jaar in te luiden.

Wij willen iedereen via deze weg vast een 
gelukkig en gezond 2022 wensen! Blijf ge-
zond, en zorg goed voor jezelf en voor een 
ander. Dan kunnen we hopelijk in 2023 het 
jaar weer beginnen met een frisse duik.

CV de Apenkoppen

Geen Haopertse Nieuwjaarsduik
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2e kerstdag en oudjaarsdag
alle vestigingen geopend 

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Ik proost 
op inspirerende, 

smakelijke feestdagen 
en een bruisend, 

sprankelend 2022!!!

            Ivanka

No-Limits wenst 
alle lopers en wandelaars 

prettige feestdagen 

Wij hopen met jullie 
op een sportief en 

vooral gezond 2022 

Bestuur en leden van 
RWC Reusel 

wensen iedereen 
fi jne Kerstdagen 

en een voorspoedig 
2022 met veel 

fi etskilometers.

Autoschade Bleyenberg
wenst u 

prettige feestdagen 
en een gezond 2022!

Ook in 2022 staat ons 
team weer voor u klaar!
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Door Renate Pijnenburg, 
Cultureel Centrum Den Herd

Het einde van het jaar is in zicht. Normaal dé tijd 
om even terug te kijken op alle hoogtepunten 
van het afgelopen jaar. Geen enkele reden om te 
breken met die traditie, lijkt ons. Oké, we hebben 
veel moeten verplaatsen maar de voorstellingen 
die door zijn gegaan, waren fantastisch.

Het zal je niet ontgaan zijn dat de meeste theaters 
lange tijd de deuren dicht moesten houden. Wat 
ons verrast heeft – in positieve zin – is de creativiteit 
en de fl exibiliteit die van de grond komt tussen de 
theaters en de artiesten. Ze zochten andere wegen om 
toch hun publiek te bereiken. Online voorstellingen 
en shows verplaatsen naar de middag omdat we 
vóór het donker binnen moesten zijn. Het contact 
met het publiek leek inniger dan ooit. De bezoekers 
die naar het theater kwamen, waren gemotiveerder 
dan ooit om een leuke avond of middag te hebben. 
De artiesten zetten allemaal net een stapje extra, 
je kon zien dat ze het podium gemist hadden. De 
vrijwilligers verborgen hun glimlach achter een 
mondmasker maar hun ogen straalden.

De laatste maand van het jaar is voor radiostations 
hét moment om een Top ‘zoveel’ uit te zenden, 
met als meest bekende de Top 2000 van Radio 2. 

Je hoort tussen Kerst en Oudjaar alleen de aller-
grootste hits uit de muziekgeschiedenis. Platen 
met een betekenis, met herinneringen, met gevoel. 
Platen die je even je sores doen vergeten of 
helpen herinneren aan de positieve dingen die je 
in je leven ervaart. Tweeduizend platen is eigenlijk 
te weinig en tegelijk teveel om uit te kiezen. Dat 
ervaart Marcel Mulders ook; hij speelt op zondag-
middag 19 december in Den Herd met drie colle-
ga’s de allermooiste hits, de beste gouwe ouwe 
en de platen die nooit vergeten gaan worden, 
dankzij de Top 2000. 

Oud & Nieuw past precies bij de tijd van het jaar 
én bij de show van Top 2000 Unplugged. Er zijn 
oude nummers maar ook vrij recente hits. Voor 
iedereen is er herkenning en herinnering. Dat door 
omstandigheden de show verplaatst moest wor-
den naar de zondagmiddag (19 december), bete-
kent dat zowel het publiek als de artiesten álles 
over hebben voor een mooie muziekvoorstelling. 
We gaan er met z’n allen iets moois van maken.

De theatercommissies van ’t Schouw en Den Herd 
wensen je alle goeds voor het nieuwe jaar!

www.tschouw.nl  •  www.denherd.nl

kent dat zowel het publiek als de artiesten álles 
over hebben voor een mooie muziekvoorstelling. 

De theatercommissies van ’t Schouw en Den Herd 

VERMAAKWelkom in het  theater

Oud & Nieuw
Je hoort tussen Kerst en Oudjaar alleen de aller-
grootste hits uit de muziekgeschiedenis. Platen 
met een betekenis, met herinneringen, met gevoel. 
Platen die je even je sores doen vergeten of 
helpen herinneren aan de positieve dingen die je 
in je leven ervaart. Tweeduizend platen is eigenlijk 

Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl Kerkplein 69 • 5541 KB Reusel • 0497 712090 • info@tschouw.nl • www.tschouw.nl

TIJD VOOR THEATER
DEN HERD                          & ‘T SCHOUW

Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters. Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters.

Vrijdag 7 januari: 
Niet Schieten

Zaterdag 8 januari:
The Wieners

Zaterdag 22 januari: 
Rapalje

Zaterdag 15 januari:
Nederpop All Stars & Loïs Lane

Zaterdag 29 januari: 
Def Americans

Zaterdag 5 februari: 
Rob Scheepers
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SNIEDERSLAAN 12A BLADEL  
NIEUWSTRAAT 24 EERSEL
SHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COM

SHOP MET 
KORTINGEN

TOT WEL

Wij wensen u 
fi jne kerstdagen 

en een gezond 2022 toe!

Jan en Ria
Galerie De Kunstkamer 

Hoogeloon

  Beste mensen, doe de 
  boest, blijf met Kerst en  
  Oud en Nieuw nog 
  heel even binnen 
  en dan een mooi 
  en hoopvol nieuw 
  jaar gewenst!

Huig

Laten we in 2022 
wat extra omkijken 

naar elkaar. 
     Fijne kerst en 
      alle goeds 
    gewenst van 
         PRO5 

www.PRO5.nu

Het team van
Stickerpoint 

wenst iedereen een 
fi jne Kerst en een 
voorspoedig 2022.

    Hopelijk kunnen we de     
   ‘mondkapjes verplicht’  
     stickers 
       weer 
    snel terug 
      in de la 
     stoppen.
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VESSEM - Voor een gezellige kersts-
feer kunt u vanaf vrijdag 17 december 
rond 19.00 uur ook op het Molenplein in 
Vessem terecht, want daar staat de 
Kerststal dan weer. 

Zoals alle jaren zal er ook nu weer levende 
have aanwezig zijn en kunt u de Kerststal 
dagelijks bezichtigen tot Driekoningen op 
6 januari 2022.

Voor ieders veiligheid moeten we dit jaar 
helaas afzien van een feestelijke opening 

maar we vinden het fi jn dat u toch kunt 
genieten van onze kerststal. U bent van 
harte welkom!

Om onze Kerststal ook voor de toekomst 
te behouden zijn we afhankelijk van de 
fi nanciële steun van de Vessemse gemeen-
schap. Daaraan is de laatste jaren gelukkig 
volop gehoor gegeven. Uw bijdrage, bij de 
kerststal of via een donatie op NL 98 INGB 
0005075139 t.n.v. D.A. Overdijk, penning-
meester Kerststal Vessem, wordt zeer ge-
waardeerd!

Bezichtiging Kerststal 
in Vessem

Sfeer en meer

Met een paar goedgekozen 
decoratiestukken steel jij de 
show in huis!

#sfeerinhuis

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Meer sfeer in huis halen? 
Bezoek onze sfeerafdeling

0497 381 795 | info@dehoutwinkelbladel.nlIndustrieweg 3 | 5531 AD Bladel 

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Politieke 
kerstgedachte 
Vorig jaar eindigde ik mijn column met de 
oproep er in 2021 in positieve zin een bijzonder 
jaar van te maken door weer iets voor elkaar 
over te hebben en de wereld een beetje 
mooier door te geven aan de volgende 
generaties. 

Nu weten we allemaal wat voor jaar het geweest is. 
Corona is er nog steeds en zal ook niet zomaar verdwijnen. Dansleraren en 
andere zelfbenoemde experts weten alles beter en houden zich vervolgens 
nergens aan. De tweede kamer begint steeds meer op een Poolse landdag te 
lijken; veel geschreeuw en weinig luisteren naar elkaar.

Ook lokaal in onze mooie gemeente Bladel is niet alles 100% in orde. Zo 
staan we ondanks het thuiswerken nog dagelijks vast op de N284, worden er 
nog steeds te weinig woningen gebouwd en hebben we last van een kleine 
groep ‘jeugd’ die voor overlast zorgt door elke avond zwaar vuurwerk af te 
steken.

Ook mooie momenten
En toch ben ik er van overtuigd dat we ook (bijna) allemaal mooie momenten 
hebben meegemaakt. Geboortes van (klein)kinderen, huwelijksfeesten die 
(groot of klein) gevierd werden, verjaardagen van dierbaren, maar ook een 
wandeling in het bos of langs het strand, genietend van al het moois dat er 
toch echt is. Soms zijn het de kleinste dingen die het mooiste zijn.

In de gemeente Bladel hebben we ook genoeg om trots op te zijn vind ik. Niet 
alleen zijn we een fi nancieel gezonde gemeente (ook voor de komende jaren) 
waar de belastingen al meer dan 10 jaar niet verhoogd zijn en zijn er fl ink 
wat mooie plannen (bijna) gerealiseerd. Er komt een nieuw binnenzwembad 
en een mooie buiten zwemvijver, Den Herd zo goed als zeker naar de mert 
en woningbouw in alle kernen. Daarnaast een gemeenteraad die elkaar ook 
zaken gunt en niet bij alles vasthoudt aan coalitie - oppositie. Als ik dat in 
andere buurgemeentes zie, ben ik trots in Bladel raadslid te zijn. Zijn we het 
altijd met elkaar eens? Nee, dat zou ook vreemd zijn, maar we denken wel 
allemaal aan het belang van de inwoners van Bladel!

Wat we zelf kunnen doen
De wereld mooier doorgeven aan volgende generaties begon ik dit jaar mee. 
Dat kan nog steeds is mijn mening, iedereen kan daar een bijdrage aan 
leveren. Kleinschalig door dat plastic zakje op straat op te rapen, door 
hondenpoep niet te laten liggen, door iets te doen voor je buren en vooral door 
elkaar aan te spreken. Respectvol, maar wel aanspreken als je iets opvalt.

Mijn bijdrage in de gemeente Bladel zal het blijven luisteren naar inwoners zijn 
en proberen hen te helpen. En uiteraard er altijd zijn voor onze kinderen en 
kleinkinderen, dat is aan wie we uiteindelijk de wereld doorgeven.

Namens geheel Bladel Transparant wens ik iedereen fi jne feestdagen en een 
mooi 2022.

Dick Zumker

www.bladeltransparant.nlwww.bladeltransparant.nl
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Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u fi jne en gezonde feestdagen toe, en bedanken u hartelijk voor het vertrouwen 
in het afgelopen jaar.

                   De Leest Tegels - Bladel

Helma’s Hair & Body 
wenst iedereen een gezond en sprankelend 2022 met vele verwenmomenten van ontspanning, 

ruimte en tijd voor jezelf!

TWC Hapert wenst al haar  sponsoren, 

haar leden en hun familieleden, 

gezellige kerstdagen en 

een gezond, gelukkig  en 

sportief 2022!

Dit jaar een extra doosje liefde en geluk onder de boom! 
Fijne kerstdagen en 

een gelukkig en gezond 2022.

Vrijwilligers KempenTV

Voor alle mensen deze mooie wensen:
Met Kerst veel sfeer en kwaliteit-tijd

En voor 2022 veel geluk en vrolijkheid!

Lemmens Glaszetters- en Schildersbedrijf
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De medewerkers van De medewerkers van 
PC  PC  5555  wensen  wensen 

je  een  abnormaal  mooi  2022!
je  een  abnormaal  mooi  2022!

Wij wensen u een heel gezond, 

voorspoedig en reislustig 2022.

          Fijne feestdagen!

Lach, geniet, ga er op uit.

Bekijk vakantiefoto’s,

verspil zomaar wat tijd.

Maak je een dag geen zorgen,

wees weer kind, vervul een wens, 

creëer herinneringen,

ontdek plekken en plan een reis.

Tot kijk bij Van Eijk Caravans

Team Lavrijsen Haarden 
wenst u prettige feestdagen 

en vooral een warm & sfeervol 2022.

Ook in 2022 
gaan we u verrassen!

Team Pro-Athletics wenst je een liefdevolle kerst 
en een gezond en sportief 2022.

Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Van aandacht voor elkaar 
krijg je zo veel positieve energie.

Laten we dat meenemen als voornemen 
in het nieuwe jaar.

Dick Bos

Jan en Anja van Wijnslijterij Hendriks 
wensen u allen een mooie kerst.

Wij proosten op 
een sprankelend en bruisend 2022.
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De rijwielhandel op de foto 
van de vorige keer was die 
van Louis de Kuiper in Hapert, 
opgericht op 15 oktober 1921 
als “Handel in rijwielen en 
electro technisch Installatie-
bureau Lodevicus van de 
Ven”. De Kuiper, omdat zijn 
vader kuiper was, vaten-
maker. Hij zelf kon het ook 
nog een beetje.

Louis was de eerste P.N.E.M.-
agent in ons deel van de 
wereld. In 1924 krijgt hij “de 
uitvoering van de werkzaamheden voor het 
Electriciteitsbedryf der Gemeente Hoogeloon afdeling Hapert” opgedragen. Tegelijk 
krijgt hij vergunning om een benzinepomp voor de deur te zetten. De pomp wordt al 
gauw een garage.

Ook zelf reed hij auto. Netjes als taxi-chauff eur, veel minder netjes als bendeleider 
van de Hapertse Fast and Furious. Zijn kompanen waren de gebroeders Claassen, 
dokter Snieders en de veearts. Met zijn vieren hielden ze straatraces. Van Hapert naar 
Eindhoven. Meestal won Louis. Op last van zijn vrouw liet hij af en toe een van de 
anderen winnen. Klantenbinding was zijn ding niet.

Louis kende alle fi etsen van Hapert. Als zijn broekzak, bedoelen we. Ooit dook hij op 
zondagochtend de fi etsenzee voor de kerk in, op zoek naar een gestolen dynamo. 
Binnen vijf minuten had hij hem. En de dief. Wie niet zuinig was op zijn fi ets kreeg 
er ongenadig van langs. Zoals gezegd, klantenbinding was zijn ding niet. Totdat zijn 
zoon Jan er op een dag iets van durfde te zeggen.

In de oorlogsjaren gaat Jan naar de L.T.S. in Eindhoven. Zes keer per week met de 
fi ets op en neer. Zijn hoofdvak: Electrotechniek. Eenmaal gediplomeerd, neemt hij 
stukje bij beetje het electro-werk van zijn vader over. De andere zoon,  Adriaan, stapt 
in de garage. Dochter Jo treedt in. In 1953 verhuist de electrische tak van de fi rma 
Van de Ven naar Bladel.

Waar Louis precies zat met zijn winkel, weten we niet. In 1954 koopt en sloopt hij voor 
1.500 gulden het protestantse kerkje, dan al een ruïne. Daar heeft hij gebouwd en daar 

is zeer waarschijnlijk de foto geno-
men. Voor wie in de gelegenheid is: 
de winkel is te zien op foto 176 in het 
bekende fotoboek van Hapert (M. 
Hurkmans, Hapert zoals het vroeger 
was). Daar heet het dat hij naast de 
slagerij van Sliepenbeek zat en dat 
in zijn huis annex fi etsenwinkel, dán, 
dat wil zeggen begin jaren ’80, een 
slijterij is gevestigd. Voor de oorlog 
zat hij vermoedelijk aan de overkant, 
de kant van het Schoentje. Mogelijk 
is zijn winkel te zien op foto 29. Wie 
goed kijkt, ziet voor het huis aan 
de rechterkant een benzinepomp 
voor de deur staan met de bekende 
ster van de “Texas Fuel Company”. 
Al moeten we zeggen dat dat huis 
weer niet hetzelfde huis lijkt te zijn 
als het huis op foto nummer 8 in het 
andere, ietsje minder bekende foto-
boek over Hapert, Hapert in oude 
ansichten (Hurkmans, 1976). 

Ook daar zou zijn oude winkel te zien zijn, 
volgens de info bij de foto recht tegenover 
het “tegenwoordige politiebureau”. Het is 
een heel gepuzzel. Wie het weet mag het 
zeggen. We houden ons aanbevolen.

Overigens, voor wie er dacht te komen met 
huisnummers: Louis had nummer B37. 
Later B42. Nog later 74. En tenslotte B77. 
Zoals gezegd: we houden ons aanbevolen.

Winnaar is geworden: 

J. van den Maagdenberg

Deze keer geven we u een naam op een papieren 
zakje te raden. Wie of wat wordt hiermee bedoeld? 
Weet u het? 

Mail dan uw oplossing naar heemkundebladel@
gmail.com en maak kans op een leuke prijs. Doen! 

Fijne kerstdagen!

Heemkunde Bladel

www.heemkundebladel.nl

uitvoering van de werkzaamheden voor het 

is zeer waarschijnlijk de foto geno-
men. Voor wie in de gelegenheid is: 
de winkel is te zien op foto 176 in het 
bekende fotoboek van Hapert (M. 
Hurkmans, Hapert zoals het vroeger 
was). Daar heet het dat hij naast de 
slagerij van Sliepenbeek zat en dat 
in zijn huis annex fi etsenwinkel, dán, 

Deze keer geven we u een naam op een papieren 

Het einde van het jaar nadert en ik geniet 
– ondanks corona-beperkingen  – toch 
dat beetje extra van de sfeervolle de-
cembermaand. De kerstboom is gezet, 
ik steek wat vaker een kaarsje aan, we 
kijken een sfeervolle kerstfi lm en het is 
ook weer tijd voor de Top 2000. Op tv 
volgen we met regelmaat de Top 2000 
Quiz. Matthijs van Nieuwkerk en Leo 
Blokhuis spelen met drie teams bekende 
Nederlanders deze quiz en  dat betekent 
maar één ding: het wordt weer tijd voor 
de Top 2000! Deze meest succesvolle 
hitlijst staat garant voor veel nostalgie en 
meezing momenten. Heerlijk! 

Over nostalgie gesproken. Het liedje ‘Old 
and wise’ van The Alan Parsons Project 
stond vorig jaar op nummer 84 en tijdens 
de quiz hoor ik het voorbij komen. 
Ondanks het feit dat het destijds (‘82) 
een zeer beperkte hit was, is het nummer 
met regelmaat in de top 10 verschenen 
van de Top 2000. De schrijver verzucht 
in de song dat hij alles zal gaan begrij-
pen als hij oud en wijs is en niet meer 
zo geraakt wordt door de problemen om 
hem heen. Volgens mij bezingt hij een 
grote waarheid: de combinatie van ‘old 
and wise’. Ik lees een quote die ik zeer 
opmerkelijk vind en waar ik wel wat mee 
kan: ‘Ouderen zijn dan misschien globaal 

minder intelligent dan de jongere ge-
neratie, ze zijn gewoon slimmer. Vijftig-
plussers zijn doorgaans ook goed in de 
omgang. Wie niet milder en genereuzer 
wordt met de leeftijd, is een onmens. De 
wijsheid en de sociale vaardigheden van 
ouderen compenseren de duik van de 
andere vormen van intelligentie na je zes-
tigste.’ (Jan Longeval, Vlerick Business-
school). 

Tuurlijk is er achteruitgang en zijn er 
kwaaltjes. Maar er is nog veel activiteit 
bij veel ouderen en er zijn bijzondere 
verhalen. Het is ook een tijd waarin 
wordt genoten van kleine dingen, mooie 
herinneringen worden gekoesterd en het 
tempo niet al te hoog ligt. De levens-
ervaring neemt toe, de oudjes in onze 
omgeving hebben het allemaal al eens 
een keer meegemaakt en hoeven zich 
niet meer te bewijzen. Alle ouderen 
kunnen we natuurlijk niet over één kam 
scheren. Hoe mooi zou het zijn eens 
meer te luisteren naar onze ouders, 
opa’s en oma’s; ècht te luisteren zonder 
te oordelen. Psycholoog René Diekstra 
pleit al jaren voor het onderwerpen van 
je ouders aan diepte-interviews. Inmid-
dels heeft hij een handboek geschreven 
voor dit – zoals hij dat noemt – belang-
rijkste interview van je leven. Om jezelf te 
kennen, maar ook je eigen (groot)ouders. 
Het hele boek hoeven we deze feest-
dagen niet onder handen te nemen. Een 
paar oprecht gestelde vragen brengen 
waarschijnlijk nieuwe inzichten en veel 
wijsheid onder de kerstboom. 

Dat wens ik iedereen toe! 

column

Old and wise

Tijdens de jaarwisseling is de dienst-
verlening van Taxbus aangepast. Op 
oudejaarsavond stopt Taxbus eerder 
en in de nieuwjaarsnacht worden alleen 
rolstoelgebonden klanten vervoerd. 
Reizigers worden geadviseerd de ritten 
tijdens de feestdagen tijdig aan te mel-
den. 

Reserveren Taxbusritten Kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen willen 
wij u natuurlijk het best mogelijke vervoer 
bieden. Wij adviseren u daarom op tijd uw 
ritten voor de Kerstdagen te reserveren. 
Onze vervoerders kunnen dan het beste 
inspelen op uw vervoersvraag en alvast 
een passende ritplanning maken. Reser-
veert u vóór dinsdag 21 december 2021, 
16.00 uur, dan kunnen wij uw rit op het ge-
wenste tijdstip inboeken. Reserveert u la-
ter, dan wordt samen met u gezocht naar 
een nog beschikbaar tijdstip, welke het 
dichtst ligt bij het door u gewenste tijdstip.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het 
Taxbusvervoer op oudejaarsavond eerder 

dan normaal. De laatste Taxbusritten op 
31 december 2021 starten om 21.30 uur. 
Rolstoelritten zijn hierop een uitzondering. 
Rolstoelgebonden reizigers kunnen op 
verzoek wel in de nieuwjaarsnacht door 
Taxbus worden vervoerd, omdat zij vaak 
geen alternatieve mogelijkheden hebben 
om vervoer te regelen. 

Voor rolstoelritten tijdens nieuw-
jaarsnacht gelden de volgende voor-
waarden:
-  De rit kan geboekt worden t/m dins-

dag 28 december 2021, 16.00 uur, via 
de reserveringslijn van Taxbus (0800-
0234795).

-  De ophaaltijden liggen tussen 00.30 en 
01.30 uur. Vanwege de beperkte be-
schikbaarheid in de nieuwjaarsnacht kan 
het voorkomen dat reizigers niet precies 
op het gewenste tijdstip worden ver-
voerd.

-  In de nieuwjaarsnacht kan per pashou-
der maximaal één (sociaal of medisch) 
begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een offi  ciële nationale 
feestdag vallen, worden uit de planning 
verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook 
op 1e  of 2e Kerstdag of op Nieuwjaars-
dag willen maken, dienen dit apart en tij-
dig door te geven.

Dienstverlening Taxbus 
met de feestdagen

JONG & OUD
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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

Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Grensmuzikanten 

& Accordeon-

trefvrienden 

Autobedrijf 
Kees van der Heijden

- Hulsel -

Autocare Jan van Rooy

Dé autodokter 
van 

de Kempen!

Georganiseerd 
Burger Overleg 

Hapert
(GBOH)

Aardappelen en eieren

Familie Maandonks

Doolandweg 59A - Bladel
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O p r u i m i n g  S p u r k e  m o d eO p r u i m i n g  S p u r k e  m o d eO p r u i m i n g  S p u r k e  m o d e

Spurke Mode wenst u een 
fijne Kerst en voor het 
nieuwe jaar veel geluk 

en gezondheid!

19 december koopzondag, 
OPEN van 12.00 tot 

17.00 uur

Wij wensen u gezellige, 
warme feestdagen en 

verwelkomen u graag weer 
voor een kleurrijk 2022.

Bedankt voor uw steun 
afgelopen jaar.

Spurke - Eersel

Wij wensen voor 
iedereen geluk in grote 

en kleine dingen en 
een warm en liefdevol huis! 

Team Nathalie van Gisbergen 
Lommers Makelaars

Autobedrijf 
Wil Teurlings 

wenst ieder een 
gezond en veilig 

2022 toe!

We leven in een 
veeleisende en 
snel verande-
rende maat-
schappij. Ruim 
een kwart van 
de 12- tot 18-ja-

rigen 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 ge-
voel van overbelasting te verminderen, bie-
den 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 gecertifi ceerd 

trainer gaan jongeren op zoek naar wat echt 
bij hen past en waar ze energie van krijgen. 
Ze leren handelen vanuit intrinsieke motiva-
tie en om te gaan met alle prikkels die da-
gelijks op hen afkomen. Ook leren ze doelen 
stellen, waarmee ze werken aan een goede 
balans tussen hun school- en privé-activi-
teiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een wetenschappelijk bewezen eff ectieve 
methodiek om duurzame gedragsverande-
ring te realiseren en te borgen. 

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

Deze training komt voort uit #Kempenbra-
nie; een aanpak die inzet op het positief 
beïnvloeden van jongeren en hun omge-
ving. Kijk voor meer informatie op 

www.kempenbranie.nl

The Lab of Life training: meer motivatie, 
energie en minder stress
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Sniederslaan 15A   •   Bladel

T. 0497 - 383 927

* Niet geldig i.c.m. andere acties. De korting geldt niet met terugwerkende kracht.

*

* Niet geldig i.c.m. andere acties. De korting geldt niet met terugwerkende kracht.

*

Speeddating 
de Kempen

wenst u 
fi jne feestdagen 

en een liefdevol 2022

Watts Lux & Lumen
wenst iedereen een 

gezond en liefdevol 2022 
toe met vele positieve 

lichtpuntjes! 

LUYKSGESTEL - Nog slechts een paar 
weken scheiden ons van een periode 
waar én wordt teruggekeken op een al-
leszins bewogen jaar wat achter ons ligt 
én toch ook voorzichtig, hoopvolle ver-
wachtingen voor komend jaar worden 
gefl uisterd.

Wij richten ons vizier op de toekomst, 
op de 1e zondag van het nieuwe jaar en 
spreken luid ons ambitie uit om van deze 
PLUS-tocht weer een geweldig evenement 
te maken. Met na afl oop een kennismaking 
met een smaakvolle Schrobbelèr (een Bra-
bants kruidenlikeurtje), gratis aangeboden 
door het gastvrije hotel annex bruin café 
De Drie Linden. 

Ruim 30 jaar ervaring met het uitpijlen van 
een gevarieerde route in de directe bosrijke 
omgeving van Luyksgestel, vormt weer de 
basis voor een uitdagend traject over vrij-
wel volledige onverharde paden, waarbij 
single tracks, strava segmenten en boch-
tige, lees technische stukken, elkaar in 
rap tempo afwisselen en weer de nodige 
aandacht en behendigheid vergen. Halver-
wege is een post ingericht waar behalve 

heerlijke bouillon, thee en energiedrank, 
een ruime keuze aan calorierijke versnape-
ringen wordt aangeboden om het energie-
niveau weer op het juiste peil te brengen 
voor het tweede gedeelte van de tocht. 

Start: Rijt 1 in Luyksgestel. Datum: zondag 
2 januari. Tijd: tussen 08.00 en 10.00 uur 
in een coronaproof ingerichte omgeving 
met Scan en Go registratie. Entree: € 5,-; 
voor NTFU-leden € 4,- en kinderen tot 16 
jaar gratis. Afstanden: 25, 35 en 45 km met 
halverwege een verzorgingspost/toilet. 
Faciliteiten: bewaakte fi etsenstalling die tot 
13.00 uur is bemand, mogelijkheid om je 
fi ets af te spuiten en uiteraard een gezellig 
bruin café, en deels verwarmd terras, voor 
een verdiende afsluiter in de vorm van het 
heerlijke likeurtje, dankzij de gastvrijheid 
van De Drie Linden.

Wij hebben er zin in en zijn inmiddels al 
weer begonnen met de voorbereidingen 
om op zondag 2 januari met talloze en-
thousiaste leden/vrijwilligers het nieuwe 
jaar een sportieve impuls te geven. Blijf 
gezond en hopelijk tot ziens op zondag 2 
januari bij De Drie Linden.

PLUS-Schrobbelèr veldtoertocht
Organisatie: TWC de Grensrijders



3217 december 2021

 De autobedrijven 
wensen u 

prettige feestdagen 
en 

veilige kilometers 
in het

 nieuwe jaar!

Op Weg

Dorpsstraat 4
Casteren

Tel: 0497-681244

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

✔  GRATIS APK bij          
een grote beurt

✔ Airco Service

✔ Storingsdiagnose

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

Vele luxe jong gebruikte modellen op voorraad. Bezoek onze showroom!
Wij zijn officieel servicepunt voor uw Skoda, Seat, Toyota en Daihatsu

Mooie luxe auto, voorzien van o.a. een virtual cockpit, 
panoramadak, LED verlichting en 18’’ lichtmetalen velgen.

SKODA KAMIQ
automaat, bouwjaar juni 2021 

Private lease vanaf 

€ 520,- per maand

Goossens Private Lease
Lease voordelig een occasion

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

Bent u het rijden naar uw 
(merk)dealer vanwege de 
afstand beu aan het 
geraken? Zoekt u een 
betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

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

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

Wij doen 

alles voor 

uw auto.

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!

Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl 
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GLAS IN LOOD
bij u thuis

Albert van den Berk
Rund 11 - Bergeijk

Tel. 06-50606655
f2havandenberk@hetnet.nl

Een fi jne Kerst gewenst voor groot en klein, 

en dat het een voorspoedig nieuwjaar in 

goede gezondheid mag zijn. Fijne dagen!

‘t Schouw - Reusel

Wees zuinig op jezelf en op anderen!

En doe leuke dingen samen.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen
en een gesmeerd 2022 toe. 

                     Team S.S.B

  WIST
     JE 
DAT...?

... een koff ieproever 
zijn tong voor 

11 miljoen euro heeft 
laten verzekeren? 

Het gaat om 
Gennero Pelliccia, 
die duizenden smaken 
koff ie kan onderschei-

den. 

Hij proeft persoonlijk 
elke rauwe koff ieboon 

voordat die door 
Costa Coff ee 

wordt vermalen 
tot koff ie.
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VAN HARTE GEFELICITEERD VOOR DE GESLAAGDEN VAN 2021!

IN 2022 STAAN WIJ WEER GRAAG VOOR JULLIE KLAAR!

Lange Voren 45
5541 RS Reusel

Tel. 0497 64 16 44

Rijjj
RijR

Met 55 jaar ervaring en kennis op het gebied van 
rijopleidingen voor auto (schakel en automaat), aanhanger 

en motor is Rijschool Reniers een begrip in de Kempen.

www.rijschoolreniers.nl
Eikenbos 12 | 5531MZ Bladel | 0497-362020  

www.markant-verkeer.nl

Geen wachtti  jd! 
Direct na inschrijving starten!

Volg een verkorte automaat-opleiding in onze

Elektrische Golf
Of kies voor een reguliere schakelopleiding 

inclusief
Elektrische Module

Sinds 1978 Al 44 jaar een begrip in de Kempen!

Rijschool De Kleine is al meer
dan 25 jaar het juiste adres voor:
• Autorijles (B)
• Autorijles met een automaat
• Theorieles - Opfriscursussen

Zeer hoog slagingspercentage!

Hoofdstraat 50, 5528 AK Hoogeloon
(0497) 68 17 18  -  (06) 53 30 49 76

www.rijschooldekleine.nl

Rijschool De Kleine is al meer
dan 25 jaar het juiste adres voor:
• Autorijles (B)
• Autorijles met een automaat
• Theorieles - Opfriscursussen

Zeer hoog slagingspercentage!

Hoofdstraat 50, 5528 AK Hoogeloon
(0497) 68 17 18  -  (06) 53 30 49 76

www.rijschooldekleine.nl

Vessemseweg 6, 5528 CC  Hoogeloon
Tel. (06) 53 30 49 76

www.rijschooldekleine.nl

ZEER HOOG SLAGINGSPERCENTAGE

Naast de autorijles geven wij ook 
rijles voor aanhangers

Wat kunnen we jou bieden:
•  Rijopleidingen op maat voor: 

auto, aanhanger
• Een persoonlijke benadering
•  Rijlessen van 90 minuten
• Geen wachtlijsten
•  Moderne auto voorzien van frisse airco
• Zowel ´s avonds als overdag lessen
• Ook op zaterdag lessen

RIJSCHOOL
Menno Aalders
Tel. 06-54633655 | www.rijschoolaalders.nl

BLADEL- De jaarlijkse kerststollenkeu-
ring van het Echte Bakkersgilde levert 
Jan Swaanen, De Echte Bakker met 
winkels in Hilvarenbeek, Oisterwijk en 
Bladel (Vershof) dit jaar een prachtig 
resultaat op. Zijn kerststol werd met 
zeer goed beoordeeld en kreeg de 
bijbehorende vier sterren. 

De keuring
Bij de keuring werd de stol beoordeeld op 
tien onderdelen zoals kleur, volume, struc-
tuur en natuurlijk smaak. Keurmeesters 
Nico Bloem, baktechnisch adviseur Dos-
sche Mills en Maurits de Greef, lid van het 
Boulangerieteam en proefbakker bij Royal 
Koopmans constateerden dat de smaak 
van de spijs, de verdeling van de krenten 
en rozijnen en de kleur van de korst dik in 
orde zijn en dat de stol van Jan Swaanen 
een topproduct is dat deze vier sterren 
meer dan verdient.

Details perfect
Het behalen van deze sterren is geen van-
zelfsprekendheid. Ieder jaar weer gaat Jan 
Swaanen tijdig aan de slag om de kerst-
stollen zo goed mogelijk te maken. Omdat 
het een seizoensspecialiteit is krijgen bak-
kers geen dagelijkse routine en moeten ze 
ieder jaar weer oefenen en een fl ink aantal 
stollen bakken om de details perfect te krij-
gen.

Kwaliteit nog beter
Jan Swaanen is aangesloten bij het Echte 
Bakkersgilde. Dit Gilde heeft productkwa-
liteit hoog in het vaandel staan en naast 
de verplichte periodieke productkeurin-
gen organiseert het Gilde extra product-
competities. Het doel is de kwaliteit van 
verschillende specialiteiten waaronder de 
kerststollen, nog verder te verhogen. Echte 
Bakkers sturen hun producten in en ont-
vangen tips om verbeteringen te behalen.

Kerststol Jan Swaanen 
bekroond met 4 sterren
Zeer goede beoordeling bij keuring 
door het Echte BakkersgildeWat leven we in een onrustige omgeving op 

dit moment. Mensen raken verward door 
de regels, waar we niet aan ontkomen en 
ook door tegenstellingen die de mensen 
onderling ervaren. Het is soms moeilijk te 
begrijpen waarom we ons leven aan moe-
ten passen. Er wordt veel gevraagd van 
onze fl exibiliteit onder andere door de pan-
demie, die door COVID-19 is veroorzaakt, 
door de opgave die we hebben op het ge-
bied van het klimaat, de spanning tussen 
vraag en aanbod op de woningmarkt en 
ook door economische uitdagingen. We 
zijn als mensen, met al onze beperkingen, 
steeds op zoek om het beste uit het leven 
te halen. Toch moeten we soms erkennen 
dat we de grens van ons vermogen hebben 
bereikt en dat betekent dat we durven uit te 
spreken dat we in sommige gevallen niets 
of niet veel meer kunnen toevoegen. Dat 
geeft wrijving en voelt dan zo ontzettend 
tegenstrijdig en ongemakkelijk. 

We zouden daardoor bijna vergeten dat er 
ook veel warme en waardevolle ontwikke-
lingen plaatsvinden, juist in deze tijd. We 
kijken elkaar er niet op aan als de besmet-
ting van die akelige corona familie, buren, 
of vrienden heeft bereikt. Juist op zo’n mo-
ment reiken we elkaar de helpende hand. 
Veel mensen zijn bewuster aan het leven 
en zijn wat zuiniger op hun omgeving en 
ook op zichzelf, onder andere door meer te 
bewegen en gezonder te eten. We zeggen 
vaak dat we de wereld aan onze kleinkin-
deren op een goede manier willen door-
geven. Daarvoor is ook het bedrijfsleven 
voortdurend met nieuwe uitvindingen en 
verbeteringen bezig. En wat zijn we enorm 
gaan waarderen dat we een avond met 

elkaar mogen genieten en een feestje 
mogen bouwen. Dat geeft een blij en 
speciaal gevoel.

Voor een aantal mensen is december een 
moeilijke maand. Alleen zijn wil eigen-
lijk niemand. Waar de reclames worden 
overgoten met gezellige en overdadig 
gedekte tafels, kan je nadrukkelijk worden 
geconfronteerd met jouw eigen eenzame 
en soms uitzichtloze situatie.

Deze decembermaand brengt voor veel 
mensen momenten van bezinning. Een extra 
knuff el, schouderklopje of een box, een 
extra kaartje, een extra telefoontje of appje. 
Het zijn zomaar wat kleine gebaren, die 
van grote betekenis kunnen zijn. Denk aan 
degene, die in je buurt woont of wat verder 
weg en die je een tijdje niet meer hebt 
gezien of gesproken...

Een mens vindt het doorgaans fi jn om 
gewaardeerd te worden om wie hij of zij 
is. Een compliment of een lieve wens kost 
niets en is goud waard... Wie gaat u bena-
deren?

Ik wens al onze inwoners een mooie, gezel-
lige en warme kersttijd en een veilige jaar-
wisseling toe!

Een klein gebaar is van grote betekenis

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 10

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#6

3 1 2 9 9 5 4
3 5 4 2 1 4

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

7 3 5 6
3 6 7 8 7 1

9 4 2 1 6 2 7
8 6 4

6 5
5 3

9 8
3 2 1

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

2 4 5 9
1 7 5 9 5 3

3 9 3 1 8
2 6 4

7 9 5 2 7 6
6 5 1 5 1 7 6

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 50

G
uys just w

ant to have fun.

9 7 5
7 4

4 9 2
7 2 6

4 6
8 7 1

7 5 9
4 3

6 1 8
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 50

"Every flow
er is a soul blossom

ing in nature."
-- G

erard D
e N

erval

4 1
6 5 1 3 7
3 5 8

3 7 9 8
6 2 4 5

8 2 9 5
7 6 2

1 2 8 4 6
7 9

PUZZELEN

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

A 1 

B 3 

C 3 6 

D 2 2 9 

E 5 4 5 

F 4 9 4 10 

G 10 4 12 3 6 

H 4 10 3 3 5 

I 11 5 10 12 11 4 

J 5 4 10 2 5 2 4 

K 8 4 5 6 9 4 3 12 

L 4 7 3 1 10 5 4 10 

M 10 4 12 1 6 4 4 7 

N 4 1 2 5 4 6 8 9 

O 4 4 10 4 5 8 7 8 

P 1 10 4 6 6 5 6 6 

Oplossing: Vul hier de letters in uit de gekleurde vakjes bij de vragen A t/m P

K C E H G I A B D L M J N P F O

A – (Kerst)feest (3)
B – Lusteloos dier dat vaak in Gods 
  naam geoff erd werd (3)
C – Zonder haar gebaar hadden we nu
  geen Kerstmis gevierd (5)
D – Onvrede (6)
E – Naast schapen, de os en de ezel 
  waren ook deze dieren in de 
  kerststal (7)
F – Voor op je schouder, in de boom of
   gewoon om te bewaren (9)
G – Kille echtgenoot van wie je (ook met
  Kerst) geen warmte hoeft te 
  verwachten (9)

H – 4 (vier) (10)
I – Toneeluitvoering met Kindje Jezus in
  de hoofdrol (11)
J – ‘Leg de wapens neer!’ (12)
K – Hoort bij een feestmaaltijd (14)
L – Winterse spanning (14)
M – Het gevolg van een winters 
  dansfeest (15)
N – Voorbereiding op het ouder worden 
  (zoals Maria en Josef ook gedaan 
  hebben?) (16)
O – Dat maakt Kerst minder zwaar (16)
P – Was de ezel bij gebrek aan 
  beter (5,5,3,4)

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

De winnaar van vorige week is: 

Ine Teurlings uit Casteren

met het oplossingswoord: ‘wereldschokkend’

Ine heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van
Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

Cryptofilippine – Thema: Kerst en Nieuw

A 1 

B 3 

C 3 6 

D 2 2 9 

E 5 4 5 

F 4 9 4 10 

G 10 4 12 3 6 

H 4 10 3 3 5 

I 11 5 10 12 11 4 

J 5 4 10 2 5 2 4 

K 8 4 5 6 9 4 3 12 

L 4 7 3 1 10 5 4 10 

M 10 4 12 1 6 4 4 7 

N 4 1 2 5 4 6 8 9 

O 4 4 10 4 5 8 7 8 

P 1 10 4 6 6 5 6 6 

Oplossing: Vul hier de letters in uit de gekleurde vakjes bij de vragen A t/m P

K C E H G I A B D L M J N P F O

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

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

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Ine Teurlings uit Casteren

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

Ine Teurlings uit Casteren

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
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lichtje in donkere dagen...

Deel een foto van jouw lichtje in het donker op
Facebook @groeilijnen of @pc55 !

tje in donkere dagen...
Teken, kleur of versier jouw

CREATIEF
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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 

V A C A T U R E

KOM JIJ              ONS TEAM VERSTERKEN?
 

Wij zijn op zoek naar een 
BEDRIJFSMANAGER HORECA (fulltime) 

die zin heeft om ons team vaste medewerkers te 
versterken. Die zelf een teamplayer is, gastvrij, 

sociaal en communicatief goed onderlegd.

Wij bieden: een leuk team, goed salaris, 
mooie werkomgeving en dynamisch werk 

in het mooie horeca vak.
 

Informatie of solliciteren kan via: 
gertjan@hollandershoeve.nl of 06-22419990

Natuurbegraafplaats De Utrecht 
versterkt het team met een vacature voor

Medewerker klantenservice 
& administratie (32 uur)

Word jij hét aanspreekpunt van de natuurbegraafplaats?
Je bent in het informatiecentrum een belangrijk aanspreekpunt voor tal van geïnteresseerden die 
een bezoek brengen aan de natuurbegraafplaats. Je vindt het prettig om je passie voor de natuur te 
delen met anderen. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst van bezoekers en informeert hen over de 
mogelijkheden van het begraven in de natuur. Bij uitvaarten ontvang je samen met de boswachter de 
gasten op de natuurbegraafplaats. Verder verzorg je op secure wijze de administratie en organisatie 
van begravingen en activiteiten. De veelzijdige en afwisselende activiteiten op Natuurbegraafplaats 
De Utrecht vereisen overzicht, waarbij je ook in hectische omstandigheden je hoofd koel houdt.

Zorg jij dat de organisatie op rolletjes loopt? 
Het informatiecentrum is de basis van waaruit je werkt. Het is ook de spil in het dagelijks functioneren 
van ons team van medewerkers en vrijwilligers. De sfeer in het informatiecentrum wordt voor een 
belangrijk deel door jou bepaald. Je bent gemiddeld 32 uur per week beschikbaar. Werktijden worden 
fl exibel ingevuld en in overleg bepaald. Incidenteel werk je in het weekend. 

De uitgebreide vacaturebeschrijving vind je op www.nbpu.nl 

Je reactie kun je tot 3 januari richten aan Joyce Sengers via vacature@nbpu.nl. 
Alleen digitale reacties worden in behandeling genomen. 

Natuurbegraafplaats De Utrecht is een natuurgebied van 27 ha met diverse landschapstypen. Sinds 2015 
wordt het oude productiebos naar een vitaal natuurbos omgevormd. Bijzonder is dat mensen in dit 
natuurgebied hun laatste rustplaats vinden. Veel mensen beschouwen natuurbegraven daarom als een 
manier om symbolisch verder te leven na de dood.

VACATURE

De Scheidijk 1   |   5085 NR  Esbeek   |    013 2032175   |   www.nbpu.nl

Word jij onze nieuwe collega?

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.
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De Cultuurboerderij • Voldijnseweg 8 • Westelbeers

Gerard en Berdie Pasmans • Tel: 013 514 2653

Kijk voor meer informatie op 
 www.cultuurboerderij.nl 

bij agenda of 
bel naar 06-40409337

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

Kijk op onze 
website voor 
meer info. 

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

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

Meditera
ans

Meditera
ans

VESSEM - Collodion fotografi e dateert 
uit 1851 en is een van de eerste fotogra-
fi etechnieken. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van een camera waarin een plaat 
wordt gezet die vooraf is voorzien van 
een lichtgevoelige laag. Henk Peters van 
de Vessemse fotoclub Lucifer beoefent 
die techniek en deelt graag zijn kennis. 

Antieke fotografi e staat weer volop in de 
belangstelling. De zwart-witfoto’s die met 
de wet-plate of collodion techniek worden 
gemaakt stralen een bijzondere sfeer uit. 
De grote oude lenzen hebben een zeer klei-
ne scherptediepte van ongeveer een cen-
timeter. Daardoor zijn bij portretten vaak 
alleen de ogen scherp. De beelden zijn 
zacht maar ook contrastrijk. De fotogevoe-
lige laag is nooit perfect homogeen aan-
gebracht en dat zorgt voor nostalgische 
imperfecties, een van de grootste charmes 
van deze techniek. 

Henk Peters kan zich helemaal verliezen in 
deze techniek die veel zorgvuldigheid en 
vakmanschap vraagt. De techniek is duur 
want er zijn prijzige zilverzouten benodigd, 
en vanwege de gebruikte chemicaliën is er 
een zekere deskundigheid nodig. Collodion 
is een oplossing van cellulosenitraat in ether 
en alcohol waaraan bromides en jodides 

zijn toegevoegd. Voor het ontwikkelen 
wordt een ijzersulfaatoplossing gebruikt en 
het fi xeren kan met een gewone snelfi xeer 
worden uitgevoerd. Collodion fotografi e is 
dus geen werkje voor thuis in de keuken. 
Naast zijn studio heeft Henk een ruimte die 
voor het werk geschikt is, met de nodige 
veiligheidsmaterialen, afzuiging, vonkvrije 
koelkast en een opstelling om de lichtge-
voelige platen te maken en te ontwikkelen. 

Eigen werkwijze ontwikkelen
Henk Peters: “Ik ben vooral een man van 
de techniek. Bij het maken van een collo-
dion foto komt het aan op nauwkeurigheid 
en goede planning. Een collodion is vooral 
gevoelig voor blauw licht. Gewoon omge-
vingslicht of lamplicht bevat weinig blauw, 
daarom heb je meestal een lange belich-
tingstijd van ongeveer vijf seconden nodig. 
Ik heb een andere manier bedacht waar-
bij ik een paar studiofl itsers gebruik voor 
de belichting en een klein laserwaterpas-
je voor het scherpstellen. Dat focusseren 
van de camera is een apart kunstje. Vooraf 
stel ik de camera met het laser waterpasje 
scherp op de plaats waar het model komt 
te zitten. Zodra het model op zijn plaats zit, 
vraag ik of hij wat naar voor of naar ach-
ter wil bewegen, en zodra ik de laserstreep 
over de wimpers zie gaan, laat ik de fl itsers 
afgaan terwijl de lens van de camera open 
is. Zo heb ik altijd scherpe ogen op de foto 
en het rode streepje van de laser zie je niet 
meer terug omdat het collodion daarvoor 
niet gevoelig is.’ 

Tijd voor een demonstratie
‘A picture tells a thousand words’, is een 
gevleugelde uitdrukking uit de fotografi e. 
Iets dergelijks gaat op voor de praktijk 
van collodionfotografi e. Tijd dus voor een 
demonstratie. De fl itsers staan ingesteld 
zodat ze voldoende licht geven om de 
natte plaat te belichten. Verder is de studio 
in duisternis gehuld. Er staat een stoeltje 
voor het model, eerst wordt de lens scherp 
gesteld op de positie die het model gaat 
innemen. Dan wordt in de donkere kamer 
eerst de gevoelige plaat gemaakt. Voor-
zichtig wordt een siroopachtige oplossing 
van het gejodeerde collodion op een zwart 
geanodiseerde aluminiumplaat gegoten. 

Door te zwenken wordt de oplossing over 
de plaat verdeeld en het restant gaat terug 
in het fl esje. 

Even krijgt de plaat de tijd om te drogen, 
dat duurt een tiental seconden, de ether 
verdampt snel. Gelukkig wordt de ruimte 
goed afgezogen. Het gewone licht gaat uit 
en de rode lamp gaat aan. Dan wordt de 
plaat met één vloeiende beweging in een 
oplossing van zilvernitraat gedompeld. 
Hierbij worden lichtgevoelige zilverjodide-
kristallen in het collodion gevormd. Na drie 
minuten is de plaat klaar om in de camera te 
worden geplaatst. Het model neemt plaats, 
beweegt even op en neer en zodra de rode 
laserlijn over de wimpers gaat, worden de 
fl itsers geactiveerd. Dat is even schrikken 
voor het model dat even niet weet wat voor 
of achter is. De plaat wordt uit de camera 
genomen om in de donkere kamer ontwik-
keld te worden. Een oplossing van ijzersul-
faat wordt over de belichte plaat gegoten 
en in ongeveer vijftien seconden verschijnt 
het beeld. De onbelichte witte zilverjodide 
kristallen worden daarna met een oplos-
sing van natriumthiosulfaat verwijderd. Na 

dat fi xeren wordt de plaat gespoeld. Een 
fraaie antieke collodionfoto is het resultaat. 

Met de nodige kennis en ervaring kan een 
fotograaf ongeveer een foto maken per half 
uur. Wat een werk en wat een verschil met 
digitale camera’s die moeiteloos tien beel-
den per seconde maken. Maar ook wat een 
verschil in uitstraling, en dat maakt het de 
moeite waard. 

Geen expositie dit jaar
Henk vertelt graag over zijn hobby, maar 
jammer genoeg heeft zijn fotoclub Lucifer 
dit jaar geen expositie in gemeenschaps-
huis d’n Boogerd in Vessem. Men be-
raadslaagt nog over een online expositie 
en de club hoopt begin volgend jaar weer 
normaal te kunnen exposeren. Met echte 
fotografen die graag over hun werk vertel-
len. En Henk is dan uiteraard ook van de 
partij. 

Geïnteresseerd? 
Belangstellenden kunnen met Henk 
Peters contact opnemen per email: 
henk47@gmail.com.

“Vooral de techniek boeit mij”
Henk Peters van fotoclub Lucifer over collodion fotografi e

Henk Peters: “Ik ben vooral een man van de techniek. Bij het maken van een collodion 
foto komt het aan op nauwkeurigheid en goede planning. Een collodion is vooral 
gevoelig voor blauw licht. Gewoon omgevingslicht of lamplicht bevat weinig blauw, 
daarom heb je meestal een lange belichtingstijd van ongeveer vijf seconden nodig.” 

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

FOTOGRAFIE
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Ondanks dat 2021 
een jaar van balansen is, 
was het enorm leerzaam!
Laten we van 2022 een 
wonderbaarlijk mooi 
cultureel jaar maken!

Fijne feestdagen van
De Cultuurboerderij - 

Westelbeers

Voor iedereen 
die dit jaar heeft 

meegedaan aan de 
prijsvraag van onze 
Witte G’ijt, en voor 

iedereen die er geen kaas 
van kon maken: 

         zalig kerstmis en 
        gelukkig 

          nieuwjaar!

We wensen jou en hen 
die jou omringen

het allerbeste voor het 
nieuwe jaar.

Geluk in grote en kleine 
dingen maar bovenal 
gelukkig met elkaar. 

   Seniorenvereniging 
   KBO 
   Hapert

CASTEREN - Het begon allemaal onge-
veer in 1979, toen de grondlegger van 
de Stichting Education voor de eerste 
keer in Suriname kwam. Hij had al wel 
connecties in Suriname vanwege de 
Srefi densi-day (onafhankelijkheid) van 
SU, zoals Suriname vaak kortweg wordt 
genoemd en had een hotel in Drenthe 
dat als opvangcentrum werd ingericht 
voor de naar Nederland gekomen Suri-
namers.

De vraag was toen natuurlijk of Surina-
me al wel toe was aan die onafhanke-
lijkheid. Te meer daar Nederland als ko-
lonisator nogal haast maakte en een zak 
met geld voor Suriname had klaarstaan. 
Zelfs brachten toen nog Koningin Beatrix 
en Prins Claus een bezoek aan Suriname 
en begaven zich daar in het feestgedruis. 
Want de onafhankelijkheid moest natuur-
lijk bijzonder worden gevierd. 

De toenmalige president aldaar was toen 
Venetiaan (2e per. 2000-2005), die het 
toen beter deed dan die daarna kwam 
en er met een deel van de banktegoeden 
vandoor ging. En we kennen hem nog van 
de zgn. decembermoorden. Geen leuke 
tijd voor de bevolking van Suriname die 
uit zo’n zeven rassen  bestaat en redelijk 
met elkaar omgaan en hun eigen culturele 
waarden behielden.

Het bracht de oprichter van Education, 
Chris Bergher, toen nog raadslid en wo-
nende in Amsterdam, op het idee om de 
Surinaamse schoolkinderen te helpen met 
schoolboeken. Want er was overal ge-
brek aan, zeker na de watersnoodramp 
in 2006, toen er veel verloren is gegaan. 
De plek waar hij toen was, een dorpje aan 
de Cottica rivier, werden de schoolkinde-
ren bij een tweede bezoek opgehaald met 
een boot met motoraandrijving. Ze gingen 

naar een voormalige missieplaats even 
verderop waar het schoolgebouw stond 
en waar vroeger de missionarissen hun 
werk deden. “Ik zie ze nog iedere morgen 
vertrekken in hun oranje zwemvesten”, 
zegt Bergher, nu wonende in Casteren. 
“De leerlingen kwamen uit de omgeving 
uit diverse kleine dorpjes waar hoofdzake-
lijk Aukaners wonen. Dit zijn zgn. Marrons 
die in de toen nog slaventijd de koloniale 
plantages waren ontvlucht naar het regen-
woud en met jagen en visserij hun families 
onderhielden.”

Daar sprak hij voor het eerst met de plaat-
selijke schooljuf die veel functies had in 
het dorp. Ze was niet alleen juf, maar ook 
jeugdleidster, zorg voor geestelijk zieken 
en voorganger in het kleine kerkje dat 
vroeger nog als schooltje werd gebruikt. 
Op zondag wordt het kerkje nog gebruikt 
voor een oecumenische dienst. Tijdens de 
preek worden nog gezellig de baby’s ge-
voed aan de borst van hun moeders. Voor-
deel is dat ze niet huilen tijdens de dienst. 

Bergher vertelt verder dat er oude school-
boeken rekenen en taal werden geritseld. 
“Die hebben we met een vrachtboot mee-
gestuurd voor de kinderen in Suriname. 
Gelukkig had ik tijdens mijn bezoeken aan 
Suriname kennissen overgehouden om de boeken naar de school van de voormali-

ge missionarissen te bezorgen. U begrijpt 
dat de juf hiermee in haar nopjes was en 
de kinderen niet minder. Toen ontstond 
ook het idee om de stichting op te rich-
ten, want hoe meer lesboeken we regel-
den voor diverse lagere scholen, des te 
omvangrijker werden de kosten en werk-
zaamheden. 

We besloten toen om zelf reken- en taal-
boekjes te gaan maken. Een leraar in 
ruste wilde ook wel meehelpen met een 
Surinaamse mevrouw (Martha) die ook in 

het bestuur van de stichting kwam met 
eveneens  haar dochter Irene. Zo werd 
de Stichting Education opgericht met als 
ondertitel: ‘schoolboeken voor Suriname’. 

Nog steeds worden door Stichting Edu-
cation op kleine schaal schoolboekjes in 
eigen beheer gemaakt  voor de school-
gaande kinderen in het binnenland van 
Suriname. We hebben veel gehaald in Su-
riname, maar kunnen nu iets terug doen.” 

Om de kosten te dekken heeft de Stich-
ting Education steeds donaties nodig!

Schoolboeken voor kinderen in Suriname

Missieplant met basisschool aan de Cotticarivier

(Marktonderzoek)

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

snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor

Vandaag nog
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OPENINGSTIJDEN WK 51-52 MAANDAG - VRIJDAG 9.00 - 17.00 UUR

START SALE!
KOOPZONDAG 
19 DECEMBER 
12.00 - 17.00 UUR

OP EEN GROOT GEDEELTE
VAN DE WINTERCOLLECTIE!

DAMESHEREN
& KIDS

OOK IN DE WEBSHOPS!WWW.NUMMERZESTIEN.EUWWW.OOTDFASHION.EU

DAMESHEREN
& KIDS

OOK IN DE WEBSHOPS!WWW.NUMMERZESTIEN.EU

30-50%
KORTING

NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU
SNIEDERSLAAN | BLADEL | TEL: 0497 360088 

Wij wensen iedereen 
een mooi en gezond 

2022 toe, 
met natuurlijk 
vele veilige en 

gelukkige kilometers! 

Namens het 
hele team van 
Auto Goossens

Voor 2022 
wens ik iedereen 

gezondheid, liefde en 
verdraagzaamheid. 

Alleen samen maken 
we er het beste van!

Vele attente geschenken 
mogen bedenken 

en verpakken voor 
personeel en relaties.

Fijne feestdagen 
en een gezond 2022

                    PAKTU 
       Concept & Packaging 
                    Solutions 
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Wij wensen u fijne
feestdagen en een

gelukkig 2022!

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

Bladel

Team
APK

Bladel

Coverband
Route 66

Clini 
Clowns

MKB
Hapert

Het VOC

wenst je een fantastisch 

2022!

Jolijn 
MonteiroFiero 

Haarwerken Basisschool
Het Palet

Veel luistergenot in 2022!

Medewerkers 
KempenFM

Huig

Franken 
Kleding 
Bergeijk

Pianoles
Eersel

Rode Kruis
Afdeling de 
Zaligheden

Cultureel 
Centrum 
De Kei

 Café
‘t Pleintje

José & Eric
Hapert
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Fotograaf
‘Wandelaar

van de
week’

Lau
Huijbregts

Sabbatical
Rock cover- 

band

Fitness
Hapert

Bibliotheek 
Bladel &
Hapert

Cash
& 

Carry
Reusel

Jos, Mie,
& Sem

Houtmarkt
van Ham

Duizel

Voet
&

Goed

Woonzorg
De

Hapertse
Kluis

Taxi
Coppens
Reusel

Hypotheek
Route

Planners

Oma Mia

Marieta,
Rob, Dylan 

& Brian

M&M
Dijkhuizen
voegwerken

De Laat
Slaapexpert

Toon, 
Martien, 

Frans 
& Cor

Marco 
van Hamond 

Uitvaart-
begeleiding

Van den Berk 
& Loonen

Uitvaartzorg

Ook in 2022 staan 

wij weer voor u klaar!

Cultureel Centrum 

Den Herd

Wij wensen u een 

voorspoedig Nieuwjaar!

Van den Berg Elektro – Bladel

Used E-Bikes
wenst u

fi jne feestdagen

Signs USA 
wenst je een mooi, gezond 

en ‘nostalgisch’ 2022!
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Als ik dit schrijf is juist de zogenoemde 
avondlockdown van kracht en wordt het 
weer spannend hoe Kerst er dit jaar voor 
iedereen uit zal zien.

Hopelijk worden de ziekenhuizen nu binnen 
afzienbare tijd weer wat ontlast, zodat ook 
onze zorghelden samen met familie en 
vrienden aan een kerstdiner kunnen zitten.

Met de kerstdagen in aantocht ga ik zelf toch maar met verschillende scenario’s aan de 
slag, zodat ik straks wel voorbereid ben op wat gaat komen. Deze frisse zoetzure cake in 
typische kerstkleuren en met de smaak van Kerst is de perfecte afsluiting van een kerst-
diner en –lunch. Of geniet er samen van met een kop koffi  e, thee of een glaasje glühwein. 
Ik wens iedereen alvast zeer fi jne feestdagen en een prettige jaarwisseling. Tot 2022!

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

I Love 
to Cook

met  Ivanka

Cranberry Cake
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 eieren
o 300 gr witte basterd suiker
o 150 gr echte boter

o 50 ml zonnebloem olie
o 1 zakje vanille suiker
o 200 gr bloem

o 50 gr amandelmeel 
o mespuntje zout
o 300 gr verse veenbessen

o gedroogde cranberries 
o poedersuiker
o munt blaadjes

Zorg dat de eieren en boter op
kamertempratuur zijn! Verwarm de oven
voor op 150°C.

Klop de eieren en suiker samen met een
elektrische mixer tot ze iets dikker en
licht van kleur zijn. Dit mengsel moet
pieken vormen wanneer u de kloppers
uit de kom tilt.

Voeg de boter (in stukjes) en vanille
suiker toe aan het eimengsel en mix dit
gedurende twee minuten.

Roer de bloem, zout en het amandelmeel
door elkaar en voeg dit beetje bij beetje

toe aan het suiker-boter-ei mengsel tot
alles gecombineerd is.

Voeg de verse veenbessen toe en spatel
deze voorzichtig door het beslag.

Doe het cakebeslag in een met bakpapier
beklede vorm, doorsnede 26 cm.

Bak 50-60 minuten op 150 graden.

Laat de cake volledig afkoelen voordat
je deze in plakjes snijdt.

Garneer met poedersuiker, de gedroogde
cranberries en een takje munt.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 8-10  personen Voorbereiding: 20 min Klaar in:  1½  uur

300 gr witte basterd suiker

verse veenbessen

Cranberry Cake
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 eieren
o 300 gr witte basterd suiker
o 150 gr echte boter

o 50 ml zonnebloem olie
o 1 zakje vanille suiker
o 200 gr bloem

o 50 gr amandelmeel 
o mespuntje zout
o 300 gr verse veenbessen

o gedroogde cranberries 
o poedersuiker
o munt blaadjes

Zorg dat de eieren en boter op
kamertempratuur zijn! Verwarm de oven
voor op 150°C.

Klop de eieren en suiker samen met een
elektrische mixer tot ze iets dikker en
licht van kleur zijn. Dit mengsel moet
pieken vormen wanneer u de kloppers
uit de kom tilt.

Voeg de boter (in stukjes) en vanille
suiker toe aan het eimengsel en mix dit
gedurende twee minuten.

Roer de bloem, zout en het amandelmeel
door elkaar en voeg dit beetje bij beetje

toe aan het suiker-boter-ei mengsel tot
alles gecombineerd is.

Voeg de verse veenbessen toe en spatel
deze voorzichtig door het beslag.

Doe het cakebeslag in een met bakpapier
beklede vorm, doorsnede 26 cm.

Bak 50-60 minuten op 150 graden.

Laat de cake volledig afkoelen voordat
je deze in plakjes snijdt.

Garneer met poedersuiker, de gedroogde
cranberries en een takje munt.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 8-10  personen Voorbereiding: 20 min Klaar in:  1½  uur

Cranberry Cake
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 eieren
o 300 gr witte basterd suiker
o 150 gr echte boter

o 50 ml zonnebloem olie
o 1 zakje vanille suiker
o 200 gr bloem

o 50 gr amandelmeel 
o mespuntje zout
o 300 gr verse veenbessen

o gedroogde cranberries 
o poedersuiker
o munt blaadjes

Zorg dat de eieren en boter op
kamertempratuur zijn! Verwarm de oven
voor op 150°C.

Klop de eieren en suiker samen met een
elektrische mixer tot ze iets dikker en
licht van kleur zijn. Dit mengsel moet
pieken vormen wanneer u de kloppers
uit de kom tilt.

Voeg de boter (in stukjes) en vanille
suiker toe aan het eimengsel en mix dit
gedurende twee minuten.

Roer de bloem, zout en het amandelmeel
door elkaar en voeg dit beetje bij beetje

toe aan het suiker-boter-ei mengsel tot
alles gecombineerd is.

Voeg de verse veenbessen toe en spatel
deze voorzichtig door het beslag.

Doe het cakebeslag in een met bakpapier
beklede vorm, doorsnede 26 cm.

Bak 50-60 minuten op 150 graden.

Laat de cake volledig afkoelen voordat
je deze in plakjes snijdt.

Garneer met poedersuiker, de gedroogde
cranberries en een takje munt.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 8-10  personen Voorbereiding: 20 min Klaar in:  1½  uur

HAPERT - Ook dit 
jaar loopt weer op 
z’n eind. Zoals u 
wellicht weet, bakt 
Stichting Jeugdor-
ganisatie  Jong Ne-
derland Hapert 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 wor-
den dan door 
ons bij u thuisbe-
zorgd. Hiervoor 
wordt een gerin-
ge vergoeding 
van € 1,00 in re-
kening gebracht. 
Dit thuisbezorgen geldt echter alleen voor 
inwoners van Hapert en Dalem en zal tus-
sen 11.00 en 17.00 uur gebeuren. 

Uw bestelformulier kunt u vóór 29 decem-
ber inleveren bij Meike Stoelinga, Beerze-
dal 22 of Sylvia Jansen, Boterbloem 9 in 
Hapert. Of via ons mailadres: jnholiebol-
len@gmail.com. Nieuw is dit jaar de mo-
gelijkheid om via de QR-code je bestelling 
door te geven. 

De leden en leiding van Jong Nederland 
Hapert wensen u alvast prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2022 toe!

BESTELFORMULIER OLIEBOLLEN 31 DECEMBER 2021

Ik bestel ......... oliebollen. Minimum bestelaantal is 20 oliebollen. Voor minder dan 20 
stuks kunt u op 31 december van 11.00 tot 16.00 uur op de Markt in Hapert terecht of bij 
de drive-in op de Lemelvelden. De oliebollen kosten € 0,70 per stuk. Voor het thuisbezor-
gen van de oliebollen wordt € 1,00 in rekening gebracht. Dit thuisbezorgen geldt alleen 
voor Hapert en Dalem.

Naam: ........................................................................................

Adres: ........................................................................................  

Telefoonnummer: ....................................................................... 

Oliebollen met krenten ….. stuks à  € 0,70 = € .............
Oliebollen zonder krenten ….. stuks à  € 0,70 = € .............
   Bezorging à € 1,00 =  € .............
    
   Totaalbedrag  € .............

Voorkeur bezorgtijd: O 11.00 tot 13.00 uur
   O 12.00 tot 15.00 uur
   O 14.00 tot 17.00 uur

Oliebollenverkoop 
Jong Nederland 
Hapert

In onze ge-
meente Eersel 
zijn 5 Dorps-
raden actief. 
Een Dorpsraad 
bestaat uit in-
woners van het 

dorp. Dorpsraadleden zijn betrokken 
inwoners en weten als geen ander wat 
er speelt in het dorp. Deze waardevolle 
informatie delen zij regelmatig met de 
contactpersoon binnen de gemeente, 
maar ook jaarlijks met het college! 

Het college op bezoek 
Ieder jaar gaat het college met de Dorps-
raad om de tafel om te horen wat er leeft 
in het dorp en hoe het leven in het dorp 
ervaren wordt. We werpen een blik op de 
toekomst. De plannen waar de Dorpsraad 
mee aan de slag wilt gaan komen aan bod. 
Ook geeft de gemeente aan wat de plan-
nen met het dorp zijn vanuit de gemeente.
Ook dit najaar zaten de Dorpsraden weer 
samen met het college. Gelukkig konden 
de meeste afspraken fysiek doorgegaan. 
Het waren waardevolle gesprekken waarbij 
betrokkenheid werd getoond en gevraagd 

en ongevraagd advies werd gegeven. Met 
een bulk informatie zijn we aan de slag ge-
gaan. Het geeft ons stof tot nadenken ook 
hebben we al actiepunten opgepakt. 

Dorpsraad Eersel
Je las het goed in het begin van dit bericht. 
Er zijn 5 dorpsraden en natuurlijk 6 kernen 
in onze gemeente. Eersel heeft als enige 
kern nog geen dorpsraad. Woon jij in Eer-
sel, ben je betrokken met je dorp en heb je 
zin om samen met anderen een Dorpsraad 
Eersel op te richten? Neem dan contact op 
met Arian Wouters, medewerker Dorpspar-
ticipatie, via telefoonnummer 0497-531300 
of email: a.wouters@eersel.nl.

Je kunt hier ook terecht als je je in contact 
wilt komen met de Dorpsraad in jouw dorp.

Dorpsraden... 
erg belangrijke gesprekspartners

JONG & OUD
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Wij wensen  je  prettige Kerstdagen  en een gezond 2022!Wij wensen  je  prettige Kerstdagen  en een gezond 2022!

KOOPZONDAG
WWW.BLADELCENTRUM.NL

19 DECEMBER / 13:00-17:00

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 •  www.sneldersconsulting.nl

30 min. massage

3x introductie yogales

 voor €40,-

(naar keuze)

Winteractie

Helmashairbody.nl
info@helmashairbody.nl

&

Natuurbegraaf-
plaats 

‘De Utrecht’

Stichting 
Wielerronde 

Hapert

Eric
Wouters

Susanne 
Groeneveld 

Uitvaart-
begeleiding

Oma 
Riek

Bakkerij
Wieland
Hapert
Reusel

De Bruijn 
Zorgeloos 

Zitcomfort

Bert 
Geboers

Kunstgebitten

Van Hees 
Timmerwerken 

Reusel

De Top 
Spinners

Kapperzzz
kapsalon
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Afvalkalender 2022 is 
beschikbaar
De afvalkalender 2022 kunt u vinden op  
www.bladel.nl. Daarin zijn o.a. de inzameldata te 
vinden voor GFT, PMD en restafval. Deze kalender 
wordt niet huis-aan-huis verspreid. Op verzoek 
wordt de kalender wel per post naar u toegestuurd. 
Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met 
het Klant Contact Centrum (0497 – 36 16 36) of 
een mail sturen naar: info@bladel.nl.

U kunt (op adresniveau) ook alle afvalinformatie 
vinden via de afvalapp: AfvalWijzer. Deze app kunt 
u installeren via de app-stores van Apple en 
Android. Daarnaast is er ook een versie beschikbaar 
voor Windows Phone-gebruikers. Verder is het in 
deze app mogelijk om de ophaaldagen als afspraak 
toe te voegen aan uw eigen digitale agenda.

Afgelopen half jaar hebben de Kempengemeenten een 
proef uitgevoerd met een mobiel scheidingsstation. Eén 
keer in de maand werd in elke woonkern de 
mogelijkheid geboden kleine hoeveelheden recyclebaar 
afval dichtbij huis in te leveren. 

Aan deze proef komt nu een einde. Op dinsdag  
28 december staat het mobiele scheidingsstation voor 
de laatste keer aan de Hoeve in Netersel (tegenover MFA 
“De Poel”) van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Begin 2022 wordt de proef geëvalueerd, waarna de 
Kempengemeenten een besluit nemen over het al dan 
niet doorgaan met een mobiel scheidingsstation.

Grof huishoudelijk afval kunt u (blijven) inleveren bij de 
milieustraat Vanaf 2022 bent u weer welkom op onze 
milieustraat. Kleine elektrische apparaten (mobiele 
telefoon, scheerapparaat, föhn, gereedschap, cartridges, 
spaarlampen, tl-lampen, ledlampen, etc.) kunt u ook 
inleveren bij een aantal speciale inzamelpunten bij u in 
de buurt. Die inzamelpunten vindt u op www.wecycle.nl. 

Einde proefperiode Mobiel Scheidingsstation 

De nieuwe premiebedragen voor de zorgverzekering in 
2022 zijn inmiddels bekend gemaakt door de 
verschillende zorgverzekeraars. Tot en met  
31 december 2021 kunt u overstappen van 
zorgverzekering en/of uw polis wijzigen. Voor inwoners 
van de Kempen met een laag inkomen en weinig 
vermogen hebben de Kempengemeenten een 
collectieve zorgverzekering afgesloten bij de 
zorgverzekeraar CZ. 

Wat is het voordeel van deze collectieve 
zorgverzekering?
Binnen het aanbod van de collectieve zorgverzekering 
heeft u bovenop de basisverzekering de keuze uit drie 
verschillende aanvullende pakketten. Vanuit de 
gemeente kunt u een tegemoetkoming ontvangen 
voor het door u gekozen aanvullende pakket. Dit 
wordt verrekend met de premie die u maandelijks 
betaald. Door deel te nemen aan de collectieve 
zorgverzekering bent u dan ook uitgebreider verzekerd 
voor de prijs van een basis zorgverzekering.  

Wanneer komt u in aanmerking voor een 
collectieve zorgverzekering?
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw 
inkomen niet hoger zijn dan 120% van de voor u 

geldende bijstandsnorm. Dit betekent dat ook 
werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen en 
weinig vermogen hiervoor in aanmerking kunnen 
komen. Meer informatie over de voorwaarden kunt u 
terugvinden op de website van Samenwerking 
Kempengemeenten www.kempengemeenten.nl/
collectieve-ziektekostenverzekering.

Waar kunt u meer informatie vinden?
Als u aan de slag gaat met het zoeken en vergelijken 
van zorgverzekeringen, vergeet niet om eens te kijken 
wat de collectieve zorgverzekering via de 
Kempengemeenten u kan bieden. Dit kan gemakkelijk 
via de keuzehulp op de website  
www.gezondverzekerd.nl. Op deze website kunt u zien 
welke pakketten via uw gemeente worden aangeboden 
en welk pakket het beste bij u past. Op de website 
kunt u eenvoudig een aanvraag indienen. 

Bij vragen over de collectieve zorgverzekering of als u 
hulp nodig hebt bij het aanvragen van een 
zorgverzekering kunt u contact opnemen met de 
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van 
Samenwerking Kempengemeenten via 
telefoonnummer 0497 - 74 55 44 of per e-mail via 
md@kempengemeenten.nl.

Nieuwe zorgverzekering 2022
Milieustraat Bladel op 
kerstavond en oudejaarsdag 
eerder dicht
Op vrijdag 24 december 2021 (kerstavond) en vrijdag 
31 december 2021 (oudejaarsdag) is de milieustraat 
Bladel gesloten vanaf 15.00 uur.

De normale openingstijden in 2022 zijn:
• Dinsdag en woensdag: van 13.00 – 17.00 uur
• Vrijdag:  van 09.00 – 17.00 uur
• Zaterdag:  van 09.00 – 16.00 uur

Tijdens vakanties normaal geopend. Gesloten op 
maandag, donderdag, zondag en feestdagen.

Vergeet uw milieupas niet! Betalen is alleen mogelijk 
met uw pinpas.

Kick-off Wet inburgering 
2021 Kempengemeenten
Donderdag 25 november vond de feestelijke kick-off van 
de nieuwe Wet inburgering plaats voor de gemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Per  
1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van 
kracht. Belangrijkste doel van deze nieuwe wet is dat 
inburgeraars zo snel mogelijk mee doen in de 
samenleving en dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk 
vinden. De gemeenten hebben hierin een belangrijke rol 
gekregen. Zij hebben de regie over de inburgering. 

Betrokkenen werden tijdens de kick-off geïnformeerd over 
hoe de vier Kempengemeenten samen uitvoering geven 
aan deze wet. Daarnaast vond er uitwisseling tussen 
partijen plaats over hoe de samenwerking in het kader 
van inburgering opgestart of verbeterd kan worden. 
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Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering is onder andere bepaald dat in 2050 
geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen 
van gebouwen. Er is daarom afgesproken dat alle 
gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte 
(TVW) moeten vaststellen. In deze visie staat wanneer 
welke buurt aan de beurt is om van het aardgas af te 
gaan. Voor de buurten die voor 2030 gepland staan, is 
ook aangegeven welke duurzame alternatieven voor 
aardgasmogelijk zijn. De gemeenteraad van Bladel heeft 
op 16 december de Transitievisie Warmte vastgesteld. 

Wat gaat er gebeuren?
De gebieden Hapert-Noord, Hapert Centrum en Casteren 
zijn aangewezen als focusbuurten. Deze buurten zijn het 
meest kansrijk om voor 2030 geheel of gedeeltelijk 
aardgasvrij te worden. De gemeente Bladel maakt voor 
deze buurten een Wijkuitvoeringsplan (WUP). In dit plan 
is uitgewerkt hoe en waar daadwerkelijk wordt gestart 
met het aardgasvrij maken van woningen. Er is nog niet 
besloten in welke focusbuurt de pilot start. Dit wordt 
bepaald na gesprekken met de bewoners van deze 
buurten. Op basis van de ervaringen uit de pilot worden 
plannen gemaakt voor de andere twee focusbuurten.

Daarnaast gaat de gemeente inwoners nog meer 
stimuleren om hun woningen (verder) te isoleren om het 
energieverbruik te verminderen en woningen al 
aardgasvrij-ready te maken. Ook worden onderzoeken 

gedaan naar de mogelijkheid om de rioolwaterzuivering 
aan de Castersedijk als warmtebron te gebruiken voor 
het verwarmen van een deel van de kern Bladel en de 
mogelijke toepassing van zonnepanelen op 
bedrijfsdaken van bedrijventerrein De Sleutel en het 
Kempisch Bedrijvenpark.

In een online storymap op www.bladel.nl/tvw is in één 
oogopslag op een interactieve kaart te zien wat er in uw 
buurt speelt voor de warmtetransitie.

Op weg naar een aardgasvrije gemeente
TRIPPEN OF SKIPPEN?  
Jouw mening telt!
Voor het grote drugsonderzoek ‘Trippen of Skippen’ 
zoeken 37 gemeenten in Brabant jongeren tussen  
16 en 27 jaar die hun mening willen geven over 
drugs(gebruik). Ben of ken je iemand die binnen 
deze leeftijdsgroep valt, lees dan verder!

Lachgas in de auto? XTC op een festival? Vind jij dat 
(niet) normaal? Het zijn een aantal vragen die we 
stellen tijdens het grote drugsonderzoek ‘Trippen of 
Skippen?’ 

Vul anoniem de vragenlijst in (max. 10 minuten van 
je tijd) en maak kans op het winnen van vette trips, 
zoals skydiven, dagje pretpark, karten of een wellness 
bezoekje! 

Hoe vul je de vragenlijst in? 
Ga naar www.trippenofskippen.nl en vul de 
vragenlijst in vóór 1 januari 2022. 

Belangrijk om te weten 
Ook als je nog nooit drugs gebruikt hebt, is het voor 
ons waardevol als je meedoet aan dit onderzoek. En 
gun je jouw vrienden, collega’s, of familieleden 
tussen 16 en 27 jaar ook een vette trip? Verwijs hen 
dan naar de website! 

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
In verband met de kerstvakantie is er geen 
avondopenstelling op woensdag 29 december. Het 
Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, geopend 
van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het gemeentehuis is dan  
tot 17.00 uur geopend. 

Op maandag 3 januari 2022 is het gemeentehuis later 
open dan gebruikelijk is. U kunt deze dag vanaf  
10.30 uur in het gemeentehuis terecht. 

Houd je aan het vuurwerkverbod,
voorkom een boete van minimaal €100,-

bij kopen, bezitten, vervoeren of afsteken.
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verwijderd
De meeste bomen hebben hun bladeren inmiddels 
verloren. Daarom worden de gemeentelijke bladbakken 
vanaf maandag 20 december 2021 weer verwijderd.

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 30 november 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Zorgconvenant slachtoffers mensenhandel
Ingestemd. Deze wordt ondertekend door 
burgemeester R.P.G. Bosma.

Uitgangspunten woningbouwlocatie 
Lange Trekken Bladel
Ingestemd.

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

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. 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   

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
•     Annie M.G. Schmidtlaan 2, kappen van één boom.

Hapert
•     Vennenbos 1A, bouwen van een opslagruimte;
•      Oude Provincialeweg 17, 19, 21, 21A en 21B, 

brandveilig gebruiken van een multifunctionele 
accommodatie (MFA) gebouw.

Hoogeloon
•      Heuvelseweg 14, aanleggen van twee inritten;
•      achter Ten Eiken, kappen van twee bomen.

Netersel
•      Hoenderberg 3, uitbreiden van een woning en 

bouwen van een overkapping.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Europalaan 57A, bouwen van een bijgebouw ten 

behoeve van mantelzorg, datum besluit: 
01-12-2021;

•      Pius X-straat 5, verbouwen en uitbreiden van een 
aanbouw, datum besluit: 06-12-2021;

•      Sniederslaan 54, gedeeltelijk slopen van een woning 
en het verwijderen van asbesthoudende materialen, 
datum besluit: 02-12-2021;

•      Sniederslaan 67A, plaatsen van een verlicht 
reclamebord, datum besluit: 03-12-2021;

•      Mastbos ongenummerd (kavel 5) in Bladel, 
aanleggen van een inrit, datum besluit: 02-12-2021;

•      Hoendernesten, Genestetlaan en Willem Klooslaan 
kappen van vijf bomen, datum besluit: 03-12-2021.

Hapert
•      Distel 14, uitbreiden en verbouwen van een 

woning, datum besluit: 07-12-2021;
•      Schoolstraat 8, uitbreiden en verbouwen van een 

woning, datum besluit: 06-12-2021.

Hoogeloon
•      Valensplein ongenummerd, tijdelijk huisvesten van 

een tandartsenpraktijk, datum besluit: 01-12-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•      Raambrug 26 en 28, uitbreiden van twee 

bedrijfspanden en het aanleggen van twee  
inritten, datum besluit: 06-12-2021.

Hapert
•      Diamantweg 10, plaatsen van een permanent 

outdoor led display, datum besluit: 02-12-2021.

Melding apv / bijzondere 
wetten gemeld
Hoogeloon
•      Hofveld (gedeelte tussen Bieshof en Tollande), 

organiseren van “ANWB Streetwise” op 
14 februari 2022 en in de jaren 2024 en 2026.

Milieumelding

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 2, mobiel breken van meng- en 

betonpuin en asfalt.

Opleggen 
maatwerkvoorschriften verleend

Bladel
•      Industrieweg 1, opleggen van 

maatwerkvoorschriften voor de opslag van 
gevaarlijke stoffen voor twee opslaglocaties, 
datum besluit: 07-12-2021.

Rectificatie ten aanzien van de 
publicatie bestemmingsplan 
‘’Stedelijk Gebied 2022’’

In de PC55 van 3 december 2021 stond bij de 
publicatie van het bestemmingsplan ‘’Stedelijk Gebied 
2022’’ de locatie Ganzestraat 21 vermeld. Het gaat 
hier echter niet om de locatie Ganzestraat 21, maar om 
de locatie Ganzestraat 21A. Dit willen wij bij deze 
rectificeren. We bieden onze excuses aan voor het 
hierdoor ontstane ongemak.
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Kempen
Optocht
Hapert

Team
Blaal2Beat

Cancer

Het fruit
Bladel

Ton van Gorp
Installatie

St. Joris 
Showband
Hoogeloon

Jos &
Ton Beerens

Drukkerij 
Gielen

Praktijk van 
Steenbergen

Nieles
 Elektro

Baderie 
van den 
Boomen

Schoorsteen-
veger

Joep Mies 

Buurtgezinnen
Bladel en 

Reusel-De Mierden
Kempen
Genot

• Leerling beveiligings monteur
• Werkvoorbereider

• Leidinggevend monteur
• Project leider

Welke toppers komen ons 
SLIM team versterken?

Wij zijn op zoek naar:

• Installateur zonnepanelen
• Elektro monteur

• Allround medewerker 
(iemand die van aanpakken weet en de monteurs 

kan ondersteunen)

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Zin in een leuke nieuwe uitdaging?

Vanwege aanhoudende groei zijn wij op zoek naar jou!
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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.

Geniet, lach, dans 
en wees lief voor elkaar,

Niet alleen met kerst maar 
het hele nieuwe jaar!

Fijne dagen 

Yvonne, Margriet, Mayke, 
Yvonne & Hetty

Livera Bladel

Ik wens iedereen een 
gezonde dosis scepsis voor een 

frisse nieuwe blik in 2022!

Pirke

ISL

Installatiebedrijf 

wenst u een 

warm en duurzaam 

2022!

HAPERT - Op woensdag 29 december 
vindt de winterwandeling Haopertse 
Snertloop plaats. Na een lang weekend 
tafelen met kerst, lekker de benen strek-
ken in de frisse buitenlucht. Keuze is er 
voldoende want er zijn verschillende af-
standen, ieder met een eigen route, in 
de prachtige natuur, door bossen en hei 
in de omgeving van Hapert. 

Iedereen kan deelnemen; diegene die lie-
ver een kortere afstand wil lopen (5 of 10 
km), maar ook diegene die juist graag een 
langere afstand willen stappen (15, 20 of 
25 km). Iedereen wordt uiterlijk 16.30 uur 
terug verwacht. Dus afhankelijk van welke 
afstand je kiest, je dient wel op tijd te ver-
trekken. Dat is al mogelijk vanaf 09.30 uur 
bij gemeenschapshuis Den Tref. Inschrij-
ving is slechts € 3,00. Bij terugkomst krijg 
je een kopje koffi  e/thee en een lekker war-
me kop erwtensoep. Ook krijgen alle deel-
nemers een lot voor de loterij, waarvan de 
trekking later die dag nog plaatsvindt. Hier-
aan zijn prachtige prijzen verbonden, zoals 
een weekendverblijf in Landal Greenparks 
Het Vennenbos, een 3-in-1 outdoorjas van 
Voet en Goed en een levensmiddelenpak-
ket van Jumbo Dick van Gerwen. 

Inschrijven is wel verplicht, zodat we zicht 
hebben op hoeveel mensen gaan deel-
nemen en ook in verband met de huidige 
coronamaatregelen. Wij zien u graag tege-
moet. Voorinschrijven kan op onze website 

www.wandelenhapert.nl

Winter-
wandeling 
Haopertse 
Snertloop

WESTELBEERS - Helaas dit jaar weer 
geen sfeervol Mediterraans Kerstbuff et, 
maar we hebben onze chef-kok weder-
om bereid gevonden om een smaakvol 
take-away Kerstmenu voor u te berei-
den.

Omdat ook onze horeca nog steeds ge-
deeltelijk gesloten moet zijn en we daar-
door onze gasten moeten missen, hebben 
wij gemeend op deze manier wellicht weer 
een contact moment te kunnen creëren. 
We hopen u dan ook te mogen ontmoeten 
op 1e Kerstdag voor borrelhapjes of een 
compleet menu. Bij voorbaat hartelijk dank 
voor uw steun! Bekijk onze website voor de 
volledige info.

Van de gelegenheid gebruik makend 
wensen wij u, en degene om u heen die 
u liefhebt, hele prettige feestdagen en alle 
goeds voor een contactvol en verwonder-
lijk 2022!

Gerard en Berdie Pasmans 
en team De Cultuurboerderij

www.cultuurboerderij.nl

Take-away 
Kerstmenu bij 
De Cultuurboerderij
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Drukkerij 
Kluytenaar 

wenst u 
fi jne feestdagen 

en een 
kleurrijk 2022!

Mijn wens voor 2022?

Dat er fi jn weer overal
         Luid en Duidelijk

              een bandje 
              klinken zal!

Wij wensen u fi jne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Samen rijden we door naar

een gezond 2022.

Automobielbedrijf
P. van de Ven - Vessem

BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR!
Bekijk de website: www.speeddatingdekempen.nl

Lommers MakelaarsLommers Makelaars

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

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

voor al uwvoor al uw
woondromen.woondromen. 

FijneFijne
Feestdagen!Feestdagen!

Verbouwen voor 
een werkkamer? 

Verhuizen voor een 
wat ruimere tuin? 

Of mag het wel een 
beetje kleiner?  

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

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

•• de aankoopbegeleiding de aankoopbegeleiding 

•• een taxatierapport voor een taxatierapport voor 

allerlei doeleindenallerlei doeleinden

•• verkoop van nieuwbouw verkoop van nieuwbouw 

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

•• de verhuur van uw woningde verhuur van uw woning

Verbouwen voor 

Al plannen 
voor 2022? 

Bakkerstraat 65

Iedereen weet het dat een fi jn (t)huis heel Iedereen weet het dat een fi jn (t)huis heel 
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Maak vooral geen zorgen 

We zijn weer open op 
nieuwjaarsmorgen. 

We wensen alle inwoners 
van de Kempen fi jne 

feestdagen en een beter 2022.
       
        Fysio- en Sportcenter
        Hapert, 
        Hoogeloon, 
        Bladel

3 VERSCHILLENDE ROUTES
5 kilometer
10 kilometer
15 kilometer
10 kilometer
15 kilometer

Zondag 9 januari 13:30
Sportpark de Groesbocht

3 VERSRSR CHILLENDE ROROR UTES

Zondag 9 januari 10:00
Sportpark de Groesbocht

TRAP HET NIEUWE JAAR VOL FRISSE MOED AF
Neem je zwemkleding mee! Na de duik en/of wandeling

ontvangen we iedereen hartelijk met een warme kop soep
en een bijpassende snack.

V.V. Netersel bestaat 75 jaar, we willen dit jubileum jaar graag met u
starten. Daarom organiseren we 9 januari twee activiteiten voor jong en
oud!

VV Netersel 75 jaar

Ter ere van het jubileum jaar van VVNetersel organiseren
wij het hele jaar door diverse activiteiten. Maak deze

dagen vast vrij in je agenda!

VV NETERSEL 75 JAAR

NIEUWJAARSWANDELING
+ NIEUWJAARSDUIK
09 januari

RECEPTIE
+ LEDENAVOND
17 juni

JEUGDACTIVITEIT
18 juni

NETERSEL 1 - KEMPISCH ELFTAL
+ DORPSFEEST
18 juni

PENALTY TOERNOOI
19 juni



55 17 december 2021

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

Kerst, Positiviteit, Geluk, 
Gezondheid, Sprankelend, 

New-Year, Kracht, 2022
Gezelligheid, Lichtjes, 
Gastvrijheid, Vrede, 

Sportief, Liefde, Samen.

Vingerhoets Autobedrijf 
Bladel

    Vierde 
    generatie, 
    Eersteklas 
    Service !

Wetenschap is overal. (“Ook bij ons in den 
tuin?” – “Ook bij U in den tuin, Urbanus,” 
– “Haha, da kannie, wij hebben helemaal 
genen tuin!”)

Gisteravond was het voor het eerst sinds 
lang weer eens echt koud in bed. Na 
meer dan 200 dagen boven de tien gra-
den komt zo’n vriesnacht letterlijk koud 
op je dak vallen. Het slaapt overigens 
wel fi jn, vind ik, maar dat is pas nadat je 
bent opgewarmd.

Tijdens dat opwarmen liet ik een scheet. 
Als rechtgeaard wetenschapper dacht ik 
meteen: “Zou ik het hier nu warmer van 
krijgen”? Mijn intuïtie zei aanvankelijk 
van niet. Immers, de warmte blijft in de 
buurt en of het warme gas zich nou bin-
nen of buiten je lichaam bevindt, zou op 
het eerste gezicht niet uit moeten maken 
(op eerste reuk wel overigens).

Wat in zulke gevallen helpt, is een 
asymptotische analyse (beter bekend als 
“overdrijven maakt de zaak duidelijk”). 
Wat gebeurt er als ik de situatie tot in het 
extreme doordenk? 

Een scheet weegt bijna niks. Het volume 
van een mol methaan (het belangrijkste 
bestanddeel van scheet) bij atmosfe-

rische druk en lichaamstemperatuur is 
25 liter. Diezelfde mol methaan weegt 
precies 16 gram. Dus als ik een scheet 
laat van een kwart liter (dat is al een 
fl inke!) dan weegt die 0,16 gram.

Stel even dat ik in staat zou zijn om, in 
één machtige scheet, twee derde van 
mijn lichaamsgewicht in gasvorm te 
lozen. Dan heeft dat op zichzelf geen 
invloed op de temperatuur van het ach-
terblijvende deel; dat was immers al op 
lichaamstemperatuur. 

Maar dan bevind ik mij ineens wel in een 
fl inke wolk van warm gas! Hoeveel? Een 
kuub methaan weegt 640 gram (want 
40 mol, zie boven); daarmee zou twee 
derde van mijn lichaamsgewicht 100 
kuub biogas opleveren. Dat past echt 
niet bij ons onder de dekens.

Die enorme gaswolk zou er zeker voor 
zorgen, dat het overblijvende (kleine) 
deel van mijn lichaam het binnen de 
kortste keren lekker warm zou krijgen. 

Overdrijven maakt de zaak duidelijk. 

Voldaan viel ik in slaap. 

Ik ben mijn eigen gaskachel.

Gaskachel

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

DINEREN IN STIJL

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

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS
Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor 
actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.lineo.nl

Complete eetkamersComplete eetkamers

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

https://www.profita.nl/advies

5 jaar garantie

Complete woninginrichting

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

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

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

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 18.00 uur

Vacature Verkoopadviseur

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 18.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

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

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

uw WONINGINRICHTER
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Donderdag 23 december 
zijn wij i.v.m. 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

Vrijdag 24 december sluiten wij om 16.00uur 

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

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

VAN PERSONENWAGEN TOT BEDRIJFSWAGEN

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

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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CY

CMY

K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Directe financiële afwikkeling met verzekeringsmaatschappij
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WIJ HELPEN U AAN 
EEN WARME SFEER 
TIJDENS DEZE KOUDERE MAANDEN

Verf - Behang - Gordijnen - Raamdecoratie - Vloeren

WIJ HELPEN U AAN 
EEN WARME SFEER 
TIJDENS DEZE KOUDERE MAANDEN

Verf - Behang - Gordijnen - Raamdecoratie - Vloeren

Wij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Annie Rutten 
Uitvaart

OfGeZatBand

CV de 
Pintewippers

Voetbal-
vereniging

Hapert
Kransje

Fluitelinies

Restaurant
Nagoya Blaaldu’6

Frank Sol 
Autobedrijf
Hoogeloon Kwekerij

van
Dommelen

Kempen-
museum 
De Acht 

Zaligheden
Pius X
College

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING
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MEUBELACTIES

5 JAAR
GARANTIE

UNIEKE SERVICE: GRATIS LEVERING 
én UW OUDE MEUBELEN WORDEN 

GRATIS MEE TERUGGENOMEN!

OP VELE TOPMERKEN

GRATIS DEKBED
Bij aankoop gezondheidsmatras ontvangt 
u een winter dekbed cadeau! Maak u klaar 
voor een heerlijke nachtrust. Op een gezonde 
manier uitrusten en gewoon lekkerder 
wakker worden! Het matras voor mensen 
die last hebben van transpiratie of 
houden van coole nachten!

ELKE
ZONDAG
OPEN

€999

101 
dekbedden 
+ kussens 
-25%

RELAXACTIE
€50 KORTING

M E U B E L E N
SLAAPCOMFORT

5000 m2

Hamonterweg 143, Achel  
011 64 05 59, www.winzo.be

Zondag open: 13.00-17.00 u.
Di. t/m vr.: 9.30-18.00 u. - zat: 9.30-17.00 u.

Elke samenstelling is 
mogelijk in STOF & LEER

ORIGINELE TV KASTEN 
& DRESSOIRS
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www.knegtmansadvocaten.nl

WIJ WENSEN ALLE 
ONDERNEMERS 

EN GEZINNEN
FIJNE FEESTDAGEN 
en mocht het in    net even 
anders gaan dan gewenst, dan 
staan wij graag voor u klaar!

BestuursrechtArbeidsrecht OndernemersEchtscheiding

2022

Duurzame feestdagen
Renate op haar blauwgroene pad

De feestdagen staan weer voor de deur. Heeft dat iets met duurzaamheid te 
maken? Niet direct als het aankomt op gezellig bij elkaar zijn en genieten van 
de sfeer. Toch zijn er een aantal dingen die anders kunnen als je een beetje 
rekening wilt houden met het milieu. Niet dat ik een expert ben hoor maar ik kijk 
even naar mijn eigen gewoonten tijdens de kerst.

Ik heb een kunstkerstboom. Dat is natuurlijk super milieu-onvriendelijk – want van 
plastic - maar toch. ’t Is wel een mooie. Een echte boom ruikt lekkerder maar ik 
vraag me serieus af wat de ‘carbon footprint’ is van het kweken van een spar (of 
den, ik weet niet precies wat voor boom een kerstboom is). Die heeft water nodig 
en misschien kunstmest. Je moet elk jaar een nieuwe gaan halen, doorgaans met 
de auto want achter op de fi ets is niet handig. Na afl oop worden de meeste bomen 
opgestookt. Daar krijg je het lekker warm van en het is gezellig maar de CO2 die 
daarmee vrijkomt, is niet gering. Is er iemand die mij kan vertellen wat ik eigenlijk het 
best kan doen?

Een kerstboom is het leukst met lichtjes en versiering en als je op de verpakking kijkt 
van die spullen, zie je vaak dat het uit China of ander ver land komt. Lage lonen, dus 
niet duur, maar bedenk even hoe zo’n product naar de winkels komt. Met de boot of 
het vliegtuig en de vrachtwagen. Hoeveel uitstoot betekent dat? Ik wil niet Roomser 
dan de Paus zijn en ik versier mijn boom natuurlijk ook, maar ik doe al tientallen jaren 
met dezelfde spullen. Gewoon omdat ik het nog steeds mooi vind en rood met zilver 
tijdloos is (heb ik mezelf wijsgemaakt). In ieder geval is het een bewuste keuze om 
niet ieder jaar nieuwe spullen uit China te laten. Met kleine kinderen is het ook nog 
een leuk idee om ze zelf versiering te laten maken met afval (keukenrollen, pudding-
bakjes). Tip: ga eens bij een kringloopwinkel kijken, vaak nog super leuke spullen 
voor een prikkie.

Moet ik nog iets zeggen over vuurwerk eigenlijk? Oké, waarschijnlijk mag er dit jaar 
weer niets afgestoken worden en daar zal ik geen halve traan om laten. Sowieso 
komt dat spul ook van heel ver weg en dus weer die uitstoot, maar tijdens het 
afsteken wordt het gat in de ozonlaag volgens mij in één uur verdriedubbeld. Ik 
heb een idee: laten we het geld dat we - jullie - besteden aan vuurwerk, geven aan 
mensen die het echt nodig hebben. Mensen met honger of mensen in angst in oor-
logsgebieden. Het is maar een idee hè. Je moet niks maar 
van mij mag het vuurwerk-
verbod een blijvertje zijn.

Genoeg gepreekt: hoe je de 
Kerst en Oud & Nieuw ook viert, 
doe het samen met mensen van 
wie je houdt en als je maar een 
heel klein beetje nadenkt over 
wat je koopt, ben ik al blij.

Fijne feestdagen!

Meer weten? 

www.blauwgroenbladel.nl

EERSEL - Maart 2016 was prof. Arnoud 
Boot (opgegroeid in Eersel) voor het 
eerst in het KW-café. Een volle Muzen-
val beloonde hem toen met daverend 
slotapplaus. Bijna zes jaar later komt hij 
weer om zijn visie te geven op de huidige 
fi nanciële realiteit, de kabinetsplannen 
en de toekomst van ons geldsysteem. 

Na twee korte presentaties door Arnoud 
Boot en Bert Slagter is er een debat tussen 
beide sprekers onder leiding van Ton van 
Asseldonk (redactie KW-café) en de moge-
lijkheid voor vragen vanuit de zaal. 

Boot versus Slagter
De WRR (Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid), met Arnoud Boot als 
mede-opsteller, presenteerde januari 2019 
haar eindrapport waarin gepleit wordt voor 
meer toezicht van een sterke overheid. En 
de digitale euro als een nieuw instrument. 
Als Arnoud Boot één zorg heeft is het met 
name het verlies van gelijke kansen in de 
samenleving. Inkomens- en vermogens-
verschillen mogen daarom niet te groot 
worden. Gelijke kansen voor iedereen 
zijn onontkoombaar voor welvaart in de 
toekomst. Bert Slagter schreef met broer 
Peter het boek ‘Ons geld is stuk’.

Beide gasten zijn het eens over het doel, 
het vertrouwen tussen samenleving en de 
fi nanciële sector herstellen maar lopen in 
hun aanbevelingen sterk uiteen, zoals over 
de wenselijke rol van een sterke overheid 
(een WIJ) versus het principe van het indi-
vidu (het IK) als uitgangspunt. Stof genoeg 
voor een interessante en boeiende avond. 
Beide gasten zijn volledig ingevoerd in de 
materie van het geld en zijn uitmuntende 
sprekers die de complexe materie tot 
de essentie weten terug te brengen. Een 
daverend slotapplaus is gegarandeerd!

Meer over de gasten
Arnoud Boot (1960, getogen in Eersel), 
actief in het fi nanciële publieke debat, is 
hoogleraar aan de UvA, studeerde aan de 
Universiteit van Tilburg. Boot is onder meer  
lid van de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen (KNAW), raadslid 
van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) en voorzitter van 
Sustainable Finance Lab (SFL).

Bert Slagter (1982), actief in het fi nanciële 
publieke debat (BNR, podcast), achter-
grond in natuurkunde en informatica, op-
richter, onderzoeker en softwareontwikke-
laar bij Procurios. De afgelopen jaren was 
hij ook nauw betrokken bij het ‘Red Team’,  
een onafhankelijke expertgroep gericht 
op preventie en bestrijding van corona en 
COVID-19 in Nederland.. Samen met broer 
Peter Slagter schreef hij ‘Ons geld is stuk’ 
(oktober 2021).

Praktische informatie
Indien de KW-avond Over Ons Geld, Onze 
Schuld, Onze Overheid en de Bitcoin van-
wege onverhoopte nieuwe coronamaatre-
gelen niet kan doorgaan ontvangt u tijdig 
(uiterlijk woensdag 5 januari 2022) bericht 
over een nieuwe datum of uw geld retour. U 
kunt dus risicoloos online tickets (€ 12,50 
inclusief consumptie) bestellen via de site 
van De Muzenval of KW-café. 

De belangstelling voor deze avond is groot. 
Er zijn nog minder dan 50 plaatsen van de 
200 beschikbaar. Het KW-café volgt voor 
toegang de richtlijnen van het RIVM.  

Via onze website en onze mailings (aan-
melden via info@kw-cafe.nl) is steeds alle 
actuele informatie beschikbaar.

www.kw-cafe.nl

Woensdag 12 januari KW-café met 
Arnoud Boot en Bert Slagter 

Arnoud Boot Bert Slagter
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Ik steek een duim omhoog voor het mooie 
muizenhuis in de Kerkstraat in Hapert. Er is 
telkens een nieuw thema in het huisje, waar-
door het voor kinderen elke keer weer een 
verrassing is om in te kijken. 

Een geweldig initiatief!

Namens een buurtgenoot

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

Een duim omlaag voor de jongeren die sinds 
september vuurwerk afsteken rondom onze 
stallen. 

Onze paarden, pony en hond schrikken 
vreselijk van het vuurwerk!

P. Fabrie

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

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, geluidsoverlast e.d. 
worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzondering wanneer het 
betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

De ‘Duim’ gaat omlaag

ALLERHANDE

  WIST
     JE 
DAT...?

... mensen in Tokio 
regelmatig last hebben 

van aardbevingen, 
maar dat ze met angst 
en beven wachten op 

‘the big one’? 

Tokio ligt op een 
belangrijke breuklijn 
en seismologen vrezen 
dat er binnen 30 jaar 
een enorme aardbeving 
gaat plaatsvinden. 
In hotelkamers en 

openbare instellingen 
hangen gele 

instructiekaarten 
waarop staat wat je in 
die situatie moet doen.

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

HANDIG!
Maak een afspraak via 

onze website en 
facebookpagina!

We maken 
er iets moois van...

Boek nu je afspraak 
voor Kerst en 

look good! 

♥ ♥ ♥

REUSEL - Op 
28 november en 
12 december 
organiseerden 
de vrijwilligers 
van de Stich-

ting Duofi etsen Reusel-de Mierden twee 
wandelingen. Helaas werkte het weer niet 
goed mee, maar toch waren er 113 en 127 
deelnemers, totaal dus 240 wandelaars. 

Deze kregen als ze dat wilden een vragen-
lijst mee die ze onderweg of na afl oop kon-
den invullen. Marijke Verspaandonk en kor-
nuiten liepen beide keren mee en vulden de 
vragenlijsten het beste in, waardoor zij de 
prijswinnaars zijn van de duo-fi etstocht op 
een nog af te spreken datum. In 2022 gaan 
we weer 2 wandelingen in elkaar zetten en 
proberen we de schoonheidsfoutjes tot het 
minimum te beperken. Ook denken we aan 
een route van 5 en 10 km, waardoor ook 
gezinnen met kinderen mee kunnen wan-
delen in de mooie natuur van Reusel. 

We danken alle wandelaars voor hun deel-
name, onze sponsoren Slagerij Smolders 
(gehaktballen) en Ger en Net van Herk 
(soep) en natuurlijk alle vrijwilligers van 
onze stichting die zich weer ingezet heb-
ben om dit alles in goede banen te leiden.   

Uitslag:
1. Marijke Verspaandonk, Hapert
    23 pnt + 33 pnt = 56 pnt
2. Kees en Toos Roest, Hulsel  
    22 pnt + 32 pnt = 54 pnt   
3. Carola v.d. Sande, Netersel
    20 pnt + 30 pnt = 50 pnt   
4. Ria, Ad, Nellie, Wout, Sjan, Reusel
    12 pnt + 32 pnt = 44 pnt
5. Fam. Vissers, Hooge Mierde
    9 pnt + 25 pnt = 34 pnt

Uitslag vragenlijst 
Stichting Duofi etsen 
Reusel-de Mierden 

BLADEL - Half januari start er een nieu-
we vervolgcursus Frans van 12 weken. 
Er zijn nog enkele plaatsen voor nieuwe 
cursisten.

Contactpersoon: 
Gerard Moeskops, tel. 06-40402694. Email: 
gerard@moeskops.info.

Cursus 
Frans

HAPERT - In 
plaats van vrij-
dag 24 december 
2021 wordt het 
oud papier opge-
haald op donder-
dag 30 december 
2021. 

Dit geldt voor de volgende straten: 
Castersedijk (t/m nr. 28), Oude Pro-
vincialeweg (tussen Bernhardstraat en 
Provinciale weg), Claassenpark, Vest-
dijk, Tongerlolaan, Abdijstraat, De Voort, 
Venbroek, Mosveld, Alexanderhof, Van 
den Elsenstraat, Schoolstraat (Oost) en 
Pastoriepad (Noord). 

Wijziging 
datum ophalen 
oud papier
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

ALLERHANDE

Chauff eur Buurtbus de Kempen 
Als chauff eur bestuur jij een 8-persoons 
Mercedes-automaat Buurtbusje. De Buurt-
bus rijdt iedere maandag t/m vrijdag via 3 
vaste routes door de Kempen gemeenten. 

Je vertrekt vanaf Netersel of Duizel en daar 
eindigt je dienst ook. Je dienst duurt circa 
4 uur. Bij aanvang word je door een van de 
chauff eurs ingewerkt zodat je bekend raakt 
met de route, de haltes en de kaartverkoop. 
Er zijn 3 werkdiensten per dag. Jouw keuze 
voor een dienst wordt in overleg ingepland.

Meer info via Jan van de Wiel,  06-11100648 
of janvandewiel27@outlook.com

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

ICT medewerker Kempenmuseum
Kun jij slimme computeroplossingen 
bedenken en de ICT-vrijwilliger van ons 
museum ondersteunen?

Het is een heel afwisselend pakket aan 
werkzaamheden. Er zijn namelijk verschil-
lende computers en laptops op kantoor en 
thuis, tablets en schermen voor bezoekers 
en een kassasysteem. Het is niet de aller-
nieuwste apparatuur, dus creatief oplossin-
gen bedenken hoort erbij. En voor educatie 
willen we meer gebruik gaan maken van 
tablets. Lijkt het je leuk en uitdagend ons 
team te komen versterken? Ook jongeren 
zijn bij ons van harte welkom! Neem gerust 
contact met ons op.

Judith Kerssemakers of Riny Bullens, 
0497-515649 of pr@kempenmuseum.nl

* * * * *
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

Welke 
verpleegkundige/

verzorgende 
komt ons kleine 

zorgteam versterken?

Wij dragen zorg 
voor een PGB cliënt.

Werkuren ‘s ochtends 
07.00 tot 09.00uur en 

‘s avonds 
tussen 21.30 en 22.30uur

Tel: 06 - 22 15 28 80

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

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

�����������������������

����������������
������������

�

����������������������������������

����������

�������������������

	���������� �����



6417 december 2021

Wij willen iedereen bedanken 
die afgelopen jaar zijn of haar 

medewerking heeft verleend aan 
onze vereniging en bedanken 

voor de prettige samenwerking.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

Hopelijk kunnen we in het nieuwe 
jaar weer op uw steun rekenen.

Natuur- en (weide) vogelverenging 
Reusel-De Mierden

Leven 
loopt soms door stormHou je hoofd dan hoogTrotseer oog in oog het zwarte gatAan het eind van de stormStaat de regenboogEn wie weet wacht aan ‘t eindWel een schatJan Rot-‘loop door’ (‘You’ll never walk alone’)Fijne Kerst en een mooi 2022Harry en ResyD’n Oppazz Studie coaching - Hapert

Angeliqu e   Lemmens
Ontwerp & Fotografie

Ik wens iedereen

fijne dagen en maak er

een mooi NUjaar van !
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Castersedijk 23a

5527 JR  Hapert

06-15015066

s iedereen

Houdoe
2021

Tuincentrum 

Groenen 

wenst u prettige feestdagen

en een bloeirijk 2022!

Prettige feestdagen 

en een goed 2022. 

Wij kijken uit naar 

een mooi (theater)jaar!

Den Herd - Bladel &

’t Schouw - Reusel

Voor alle lezersfi jne feestdagen 
en een gezond en plezierig Nieuwjaar!

Robbie’s Meubelen  Tuinmeubelen -Werkkleding
                     Feestkleding

Heemkundige Kring Pladella Villa

wenst je fi jne feestdagen!
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MASSIEF ACACIAHOUTEN BOOMSTAMTAFEL
• L:200 x D:100 x H:78 cm
• Tegen een meerprijs ook leverbaar in een lengte van 240 of 300 cm

STOERE HOEKBANK XL
• B:320 x D:256 x H:54/90 cm
• Leverbaar in een linkse of rechtse opstelling en in de kleuren licht grijs en donker grijs

999,-
BOOMSTAMTAFEL 

SPIN POOT

499,-
U BESPAART: 500,- (50%)

Super
DEAL

Leverbaar in 3 kleuren169,-
LUXE EETKAMERSTOEL

99,-
U BESPAART: 70,- (41%)

189,-
SALONTAFELSET 
SET VAN 3 SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 100,- (53%)

1899,-
STOERE HOEKBANK XL

899,-
U BESPAART: 1000,- (53%)

Super
DEAL

  Kerstkoopjes

529,-
NU SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 130,- (25%)

OPBERGKAST ‘DURHAM’
• B:80 x D:38 x H:180 cm

449,-
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 150,- (33%)

399,-
SET VAN 2 SLECHTS:

199,-
U BESPAART: 200,- (50%)

MARMEREN SALONTAFELSET XL
• Small: Ø55 x H:36 cm, Large: Ø70 x H:40 cm

MASSIEF MANGOHOUTEN TV-KAST ‘ELEVATION’
• B:130 x D:42 x H:55 cm

TIJDENS DE KERSTPERIODE DAGELIJKS GEOPEND VAN DONDERDAG 23 T/M VRIJDAG 31 DECEMBER 
ZATERDAG 25 DECEMBER (1STE KERSTDAG) GESLOTEN, ZONDAG 26 DECEMBER (2DE KERSTDAG) GEOPEND VAN 10-18 UUR

REGULIERE OPENINGSTIJDEN:
Donderdag:   13-18 uur 
Vrijdag:   10-18 uur
Zaterdag:   10-18 uur
Zondag:   10-18 uur
Maandag: 13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

Gratis 
parkeren

Laagste 
prijsgarantie

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

Facebook

• Small: Ø55 x H:36 cm, Large: Ø70 x H:40 cm

REGULIERE OPENINGSTIJDEN:

Nu nog 2021 prijzenEindejaars voordeel:

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39 - 3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

Iedere zondag
&en 2e kerstdag

 geopendGratis koffie

De nieuwste trend: 
met marmeren blad
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Voor uw feestje, 
groot of klein,

uw gasten 
zullen 

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

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

Het team van Profi le Bito 

wenst je een sportief 2022!

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

De bezorgers van PC55 
wensen alle lezers 

fi jne Kerstdagen en 
een gezond 2022!

Veel leesplezier 
in 2022!

De lokale deelnemers 

van Alpe d’HuZes

wensen iedereen een 

         gezond en 

           hoopvol 

              2022!

Ik wens alle lezers van PC55 
fi jne feestdagen en een 

heel gelukkig 2022 toe!! 
Dat het met onze Oranje-jongens, 

onder leiding van Opa Louis, 
een heel mooi 

winter-WK mag worden.  

Wij zijn er bij met vlijmscherpe 
columns over wat we daar in de   
                        woestijn eigenlijk 

                         gaan doen...

                                ‘Gewoon 
                                 voetballuh!!!’

                           Koning Voetbal

tevreden zijn!

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306
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Het is een goede traditie van onze 
gemeente om ieder jaar alle 50-jarige 
huwelijksparen te trakteren op een 
gezellige middag. 

Die middag was dit jaar dan ook al 

gepland in december. Vanwege de oplo-
pende coronabesmettingen is besloten 
om de feestelijke bijeenkomst met meer 
dan 64 paren dit jaar niet door te laten 
gaan. In plaats daarvan gingen burge-
meester en wethouders afgelopen week 

persoonlijk langs bij alle gouden paren 
met de hartelijke felicitaties en een kleine 
attentie. Passend bij de coronamaatre-
gelen ging het college niet ‘op de koffi  e’ 
maar werd het een bezoek op 1,5 meter 
aan de voordeur.

Felicitaties voor 50-jarige huwelijksparen
Geen feestelijke bijeenkomst, maar bezoek op 1,5 meter aan de voordeur

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

De Hint - Eyckelbergh - PC55

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE  KEMPEN?
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Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA

J. van Uijthoven & Zn. bvJ. van Uijthoven & Zn. bv

De winkel van de familie Verdonschot is dicht (1)
Wie uit Hapert kent die van ‘t Bazarke niet?
Door Harrie Fiers

HAPERT - In 1946 stapt Jan Verdonschot uit Asten bij de bushalte bij Floren uit. 
Hij komt aan in Hapert, een dorp waar hij nog nooit is geweest en niemand kent. 
Hij weet dat de schilder Ketelaars een knecht nodig heeft. Jan zoekt werk en voor 
schilderen heeft hij zijn papieren gehaald. Vandaar deze busreis en zo begint het 
verhaal van ‘t Bazarke. 

Jan wordt aangenomen als schildersknecht. Hij vindt vaak harde verf in de potjes van 
zijn baas. Dat zint hem niet. Er is werk zat. Na de oorlogsjaren wordt er volop gebouwd, 
en getrouwd, meestal in de andere volgorde. Jonge stellen wonen in bij ouders of 
schoonouders, in voorkamers, in werkplaatsen, op zolders. Jan Verdonschot woont in 
bij de familie Lauwers aan de Oude Provincialeweg. Daar heeft hij  ook zijn werkruimte 
en zijn opslagplaats. Zijn lief, zijn verloofde is er niet bij. Nog niet. Hij heeft haar in de 
oorlogsjaren geschreven, dat doet hij ook nu. Truus heet ze, Truus Seuren van de plaat-
selijke kwekersfamilie in het rozendorpje Lottum aan de Maas. Pas als Jan in Hapert 
werk, een woning en genoeg inkomsten heeft gevonden, zal Truus hem nakomen. Voor-
lopig blijft het bij brieven schrijven.

Twee jaar later, op 16 april 1948, trouwden ze voor de wet, met recht op een eigen 
woning. Het trouwen voor de kerk, nodig in het katholieke zuiden van die tijd, kwam een 
jaar later op 27 april 1949. Jan en Truus gingen wonen in de Van den Elsenstraat. De 
schilder was veel op pad, op zijn fi ets met zijn houten schilderskoff ertje achterop of een 
glasplaat aan zijn zij. Hij was een graag geziene gast in het kleine dorp. Er was nog maar 
weinig middenstand, enkele sigarenbaronnen heersten over hun schrale en watervlug 
werkende arbeiders. Er stonden toen ook nog boerderijen in het centrum van Hapert. 
In de nieuwbouw moesten alle nieuwe huizen geverfd worden. Daar was Jan doende. 
Truus had bij de verfopslag plaats vrij gemaakt voor rekken met potten en pannen. Dat 
werd haar winkel. Iedereen in het dorp waardeerde haar warme belangstelling, haar eer-
lijkheid, en genoot van de charme van haar Limburgse tongval met vreemde woorden 
als klötskes (mutserd), karboet (balkenbrij), litsen (bretels) en ves (daarnet). 

De zaak groeide en de centen werden bij elkaar gespaard, want er waren grote plannen. 
En er kwamen kinderen. Eerst werden vier dochters geboren: Nellie, Agnes, Carla en 
Jeanne. De jonge moeder toonde met trots hun spruiten aan haar broers en zussen als 
die uit het verre Limburg op bezoek kwamen. Niet te vaak, die hadden het daar druk 
met de rozen. Truus miste het contact met haar ouders en de familie maar haar eigen 
gezin stond voorop. De meiden groeiden als kool, net als de plannen van hun ouders. 
In de jaren vijftig en zestig was er volop werk, voor al die boerenzoons in de Kempen. 
Het naoorlogse Brabant koos naast de landbouw voor de industrie. Er waren arbeiders 
nodig bij Philips en DAF maar ook op de lokale industrieterreinen. De gezinnen werden 
groter, de kinderen van de babyboom, in het zuiden nog meer onder invloed van de 
katholieke kerk. Jan en Truus waren erg gelovige mensen, naar die regels had je te leven 
en te handelen. Tradities, ook die van het geloof, bleven hun leven lang belangrijk.

In 1954 kregen ze de 
kans om van de kerk 
in het centrum aan de 
Kerkstraat, een groter 
pand te kopen. Het ge-
bouw was eerder siga-
renfabriek, kleuterschool, 
naaiatelier van de VGLO, 
de plek waar architect 
Franken en de Boeren-
leenbank van Piet Thijsen 
thuis waren en ook nog 
het honk van de KAJ, de 
kajotters. Jan en Truus 
kochten een deel dat als 
winkelpand beschikbaar 

was, met een etalage 
waar de klanten zich 
konden vergapen. ‘t 
Bazarke in Hapert 
was geboren. Jan 
en Truus waren trots 
op hun nieuwe zaak. 
Het assortiment 
van Truus had zich 
enorm uitgebreid: 
na de potten en de 
pannen, koppen en 
schotels, de schil-
ders- en behang-
afdeling en het 
speelgoed kwam 
het gereedschap 
en natuurlijk allerlei 
nieuwerwetse spul-
len voor de moderne 
huisvrouw. Al snel 
kon ’t Bazarke met 
talloze producten 
en smalle gangpaden concurreren met elke Mediterrane Bazar.

Jan en Truus hielden het op een andere manier klein, eenvoudig. Jan was een echte 
‘doe het zelver’ die weinig, beter gezegd, niets weggooide. Alles kon nog wel ooit van 
pas komen. Op zijn schrale geboortegrond was armoe regel en moest iedere cent wor-
den omgedraaid. Niks weggooien, ook een erfenis voor al hun tien kinderen. Armoe 
maakt creatief. En creatief zijn was nodig, ook door de grotere uitgaven voor de groei-
ende kinderschare. Ruud was de eerste jongen en daarna volgden in vlot tempo Marij, 
Gerard, Vincent, Stephan en Roos. De oudste meiden, behalve Carla, kwamen in de 
winkel te werken. Te jong achter de kassa? Knikkers aftellen en in zakjes doen, gips 
afwegen, terpentine in fl essen schenken, balansen rond de jaarwisseling, folders bezor-
gen, daarbij kon iedereen meehelpen. Er werd niet gemopperd, het werk moest gedaan 
worden en de kinderen zagen dat de ouders zich niet spaarden. 

Maria Peters, zeg maar Toos, werd in 1959 aangenomen als hulp in de winkel. Ze sprong 
steeds vaker bij in het huishouden en werd zo voor de kinderen Verdonschot een tweede 
moeder. Toos kon het niet laten om nog lang de etalage mee in te richten en te informe-
ren hoe het met de één en de ander ging. Ook Nellie Gevers en Lenie Hendrikx hebben 
een aantal jaren als hulp in de huishouding gewerkt. Bij het schilderwerk kreeg vader 
Jan hulp van Janus Schilders en enkele anderen maar was vaak alleen op pad. Voor 
het administratieve werk werd gemeenteontvanger Henk Pastoors aangetrokken. Als 
vriend van de familie was hij op vrijdagavond een graag geziene gast. Door een ernstig 
verkeersongeluk bij Eindhoven, in 1965, moesten pa Jan met een zware hersenschud-
ding en moeder Truus, gewond aan haar benen, enige tijd thuis het bed houden. Even 
was er bij hun geen activiteit...

In 1967 werd het tweede deel van de kerk gekocht en volgde de eerste uitbreiding van 
de winkel. Beneden werd de etalage uitgebreid en boven kwamen er meer slaapka-
mers. De speelzolder werd alweer snel een spullenzolder. Er werd overal verwarming 
aangelegd, er kwam een groter werkhuis en ook een berging, ‘onder het afdak’. De 
‘goei kamer’ voorin bleef privé. Tot de tijd van 5 december want dan was daar het pak-
huis van Sint Nicolaas. Ondanks die massa cadeaus bleven de kinderen Verdonschot 
het langst ‘goedgelovigen’. Op 6 december stond de Kerstman voor de deur en dan 
was de etalage in één avond totaal omgebouwd. Iedereen zal het zich ook herinneren, 
aan die ramen hingen ieder jaar de kermisfoto’s met nieuwe vrienden en vriendinnen die 
van iedereen de aandacht trokken.  

De jaren zeventig gingen voorbij, goede en minder goede tijden volgden elkaar op. 
In maart 1982 overleed de tweede oudste, Agnes, na een slepende ziekte. In dat jaar 
kwam er nog een belangrijke verandering. ’t Bazarke ging toen over van vader Jan en 
moeder Truus naar zoon Vincent en zijn toekomstige vrouw Ans.

Familiefoto bij de eerste communie van Gerard. Achter: vader Jan, moeder Truus, Roosje, Nell, Agnes en Carla. Voor: Ruud, Vincent, Marij, Stephan, Gerard en Jeanne.

Heemkunde Bladel

De winkel rond 1960



7017 december 2021VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

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

Wij zijn op zoek naar:

(Leerling) mechanische monteur

(Leerling) electro monteur

Service monteur buitendienst

Dücker Prefeeder is een 
internationaal bedrijf. In 

Hapert maken wij machines 
bedoeld voor de golfkarton-

industrie. 

Wil jij meer weten over 
één van deze uitdagende 

banen? Bel of mail ons dan!

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

Dücker prefeeder BV  |  Nijverheidsweg 8  |  Hapert

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

MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Heb je een hbo-opleiding afgerond en wil je jezelf graag 
verdiepen in de saleswereld? Ben jij op zoek naar een 
plek waar je de kans krijgt om het vak te leren en jezelf 
te ontwikkelen? Dan is dit de ideale plek om te starten!

Vanuit de binnendienst word je na een opleidingstraject 
het eerste aanspreekpunt voor klanten. De uitdaging 
binnen deze functie is om de juiste balans te vinden 
tussen het bouwen aan de relatie met je klanten en 
het realiseren van de commerciële doelstellingen. 
Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel 
binnen MCB. Er bestaan op termijn ook diverse 
doorgroeimogelijkheden.

Kom jij ons versterken?
Voor meer informatie of om te 
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail 
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert. 
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

junior accountmanager

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

Wij zijn op zoek naar: 

Technisch verkoper / Technical sales engineer 
Projectleider - Engineer 
Monteur Machinebouw 

Electromonteur 
PLC en HMI Programmeur 

Productiemedewerker 
Lasser / bankwerker 

Technisch Documentalist 
Mechanical Engineer  

Kanter 
Werkvoorbereider 

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

 
Willems Baling Equipment B.V. | Smaragdweg 20 | 5527 LB | Hapert | T. +31 (0) 497 64 40 55 
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WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN 
ALS TIMMERMAN OF 
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

D I F F U T H E R M I S O P
Z O E K N A A R

T O P P E R S !

Word lid van één van onze fijne

teams als:

Medior Buyer

Onderhoudsmonteur E en/of M

Teamlead Productie

Mechanisch operator

Productie medewerker

Logistiek medewerker

Diffutherm werkt in 2 ploegen

Check regelmatig onze website of LinkedIn voor

de laatste update #werkenbijDiffutherm

D
I
F

F
U

T
H

E
R

M

Werken bij Diffutherm?
Familiaire Brabantse sfeer in de Kempen

Snelgroeiend professioneel bedrijf
Bepaal zelf jouw groei & bloei

Kom direct op contract!

Smaragdweg 50 | 5527 LB | Hapert | hrm@diffutherm.nl | www.diffutherm.nl

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

Vind je het leuk om met je handen te werken en veel vrijheid te hebben?

Jan van de Ven elektrotechniek is een gerenommeerd bedrijf met een jong dynamisch team 
waarin je alle disciplines van de Elektrische installatietechniek tegen komt. Vanwege 
aanhoudende groei van mooie grote projecten zijn wij nog op zoek naar:

Elektro monteurs
Wat vragen we van je?
• Je hebt minimaal een MBO-niveau 2 door ervaring en/of opleiding
• Je bent betrokken bij de techniek, de klant en het bedrijf
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B (Pre)
• Je bent in het bezit van een VCA-certifi caat of bereid om deze te behalen

Wat verwachten we van je?
• Je doet je best om (samen) mooie projecten te maken en klanten tevreden te stellen
• Je werkt samen met andere (leerling)monteurs en projectleider(s)
• Je hebt een enthousiaste en fl exibele instelling 

Wat bieden wij?
• Een plezierige laagdrempelige werkomgeving
• Een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
• Een mobiele telefoon en in overleg een auto van de zaak
• Een marktconform salaris, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingen en trainingen mogelijk
• De mogelijkheid om door te groeien

Ook zijn wij nog op zoek naar 
Leerling Elektro monteurs
Voor meer informatie over deze baan kijk op de website: www.venelektro.nl

Lijkt een van bovenstaande banen en (werk)omgeving iets die goed bij je past, 
reageer dan direct!
Dit kan per mail naar Info@Venelektro.nl, ter attentie van Gijs Raaijmakers.
Stuur dan wel alvast je C.V. mee.

Natuurlijk mag het ook per brief, deze kun je richten aan:
Jan van de Ven Elektrotechniek BV

T.a.v. Gijs Raaijmakers
Industrieweg 12 | 5531 AD Bladel
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Interieurverzorg(st)ers m/v

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

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

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

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

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

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

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

iPB Printing BV is een Kempisch familiebedrijf dat zich in ruim 80 jaar tijd 
heeft doorontwikkeld van lokale zuivelhandel tot internationale verpak-
kingsdrukkerij. Vanuit Reusel bedienen we met 65 enthousiaste medewer-
kers onze klanten met flexibele verpakkingen voor bijvoorbeeld koffie en 
in-mould labels (waarvan je er ongetwijfeld thuis in de kast hebt staan). 
We werken voor de grootste merken, van Bavaria tot Coca-Cola en van 
Albert Heijn tot Haribo, vooral in Europa maar ook steeds verder weg. 
Kom jij ons helpen?

Voor meer informatie check onze vacatures op www.ipbprinting.com/vacatures of 
neem contact op met Carin van Holstein (tel. 06-51325014 of carin@werkze.com).

• Werken bij (één van de) leukste bedrijven van de Kempen.
• Fijne collega’s.
• Uitdaging en persoonlijke groei.
• Natuurlijk een goed salaris.
• Lekkere koffie.

• Drukker
• Medewerker Technische dienst
• Logistiek medewerker
• Kwaliteitsmedewerker
• Operator
• Studenten (voor avond, weekend en vakantie-hulp)

Wie zijn wij? Wij bieden o.a.

Hoe drink jij je koffie?
Maak een afspraak!

Wij zoeken collega’s:

VACATURE: 
Bewonersconsulent 
(min. 32 uur per week)

  
 
 

 

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op www.wsz.nl.

Woningstichting de Zaligheden  •  Dijk 16 5521 AX Eersel  •   0497 51 78 35  •   www.wsz.nl

Schrik jij niet van een beetje reuring 
en verandering in de samenleving? 
Ben jij nieuwsgierig naar het verhaal 
achter de vraag van onze bewoners? 
Krijg jij energie van goed luisteren en 
bewoners écht verder helpen bij het 
creëren van een thuis en een fijne 
leefomgeving? 

Grijp dan deze kans bij WSZ!

WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich 
verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef 
toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant 
centraal. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis 
voelt in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom 
ook veel aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit alles 
doen wij samen met onze huurders en partners. 
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HEB JE OOK 
EEN PASSIE VOOR  
DE AUTOMOTIVE 
INDUSTRIE? 
VDL VDS Technische Industrie is een modern plaatwerk-

bedrijf met een hoog geautomatiseerd machinepark. 

VDL Gereedschapmakerij ontwikkelt en produceert productie-

gereedschappen die voorzien zijn van geïntegreerde 

bewerkingen. Samen maken we onderdelen en samenstellingen 

voor onze klanten in o.a. de truck- en automotive industrie.

Wil je bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige producten 

met een top leverperformance? En wil je verder groeien? 

Kom dan kennismaken!

KRACHT DOOR SAMENWERKING

VACATURES
• QA engineer (dagdienst)

• Assistent bedrijfsleider (dagdienst)

• Teamleider productie (2 ploegen)

• Reachtruckchauffeur (2 ploegen)

• Productiemedewerker (2 ploegen)

• Kantbankmedewerker (2 ploegen)

• Gereedschapmaker (2 ploegen)

• Constructeur (dagdienst)

Check out werkenbijvdl.nl/vdl-vds-technische-industrie
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WERKEN VOOR 
DE AUTOMOTIVE 
INDUSTRIE?
Bij VDL TIM Hapert bewerken en assembleren

we giet- en smeedwerk en lassamenstellingen, zoals 

diverse truckonderdelen en onderdelen voor hulpmiddelen 

voor intern transport, zoals heftrucks. 

Bij ons krijg je veel ruimte voor persoonlijke en

professionele ontwikkeling. Ben je gemotiveerd, 

denk jij in verbeteringen en is alleen de hoogste 

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

VACATURES
• Assemblagemonteur (dagdienst)

• Lasser (dagdienst)

• Kwaliteitscontroleur (2 ploegen)

• Productiemedewerker (2 ploegen)

• Onderhoudsmonteur (dagdienst)

• BBL-verspaner niveau 2

• Inkoper-Besteller

KRACHT DOOR SAMENWERKING

Check out werkenbijvdl.nl/vdl-tim-hapert
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WORD 
JIJ ONZE 
NIEUWE 

COLLEGA?

Ga naar: www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature
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Onze vacatures zijn altijd toegespitst op 
onze pijlers: think, make en/of organize. 
Dit binnen een hightech, dynamische en 
uitdagende werkomgeving.

BIJ WILVO gaat het niet om
ervaring, maar om ambitie. Tijdens 
een kennismakingsgesprek staan
er daarom drie vragen centraal:
Wie ben jij?  |   Wat wil jij?  |  Wat 
past het beste bij jou?

Een vacature hoeft bij WILVO niet 
altijd ingevuld te worden op basis 
van de meest wenselijke opleiding. 
Het gaat om competenties en per-
formance in de praktijk!

Binnen WILVO kun je aan de slag als 
junior, medior of senior. Jouw ambitie-
niveau bepaalt de lat.

De primaire Žn secundaire arbeids-
voorwaarden bij WILVO zijn top. De 
doorgroeimogelijkheden zijn einde-
loos!

1.

2.

4.

5.

3.

WIN-WIN MODEL.
SAMEN SUCCESVOL.

Wij zoeken teamspelers 
die ons nóg succesvoller maken.
Vacatures voor ieder opleidingsniveau van VMBO tot WO
op werkenbijwilvo.nl

Vanwege onze drive, continue groei en klantvragen zijn er daadwerkelijk altijd vacatures die ingevuld mogen óf 
eigenlijk moeten worden. Ons uitgangspunt; we willen samen succesvol zijn! Hierbij maken we gebruik van ons 
WIN-WIN-MODEL zoals je hieronder kunt zien.

WILVO | Melkweg 1 | 5571 SM Bergeijk | +31 (0)497 78 33 33 | info@wilvo.nl | www.wilvo.nl

Logistiek Accountmanager
38 uur | HBO / WO niveau

Commercieel Medewerker
38 uur | MBO / HBO niveau

CNC Zetter / Kantbank Operator
38 uur | MBO niveau 2

Montagemedewerker
38 uur | MBO niveau 2

Gratis sporten bijBekijk alle vacatures op werkenbijwilvo.nl

e

Meer over GFM én openstaande 
vacatures op the-best-part.nl

part of

Metallics is een jonge en dynamische organisatie 
met uitsluitend gediplomeerde vakmensen 

die zich vooral richt op particulieren, bedrijven, 
overheidsinstellingen en retail

Voor onze afdeling glaszetten zijn wij per direct 
op zoek naar

LEERLING / ERVAREN GLASZETTER

LEERLING / ERVAREN SCHILDER
Kom jij ons versterken?

Als je interesse hebt in deze vacature 
neem dan gerust contact op met Marco Senders, 

hij zal je enthousiast te woord staan!
Telefoon 06-51203427

W. www.metallics.nl    E. info@metallics.nl

Schalksakker 4    -   5571 SG Bergeijk

Wij zoeken:

Beroepsgoederenchauffeur c/e      
full-/parttime

Heb je ruime ervaring en uitstekende beheersing van de nederlandse taal? 
Neem dan contact op via:

info@smolderstransport.nl of bel: 040-2012746
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Bekijk nu online  Hét Grote Cadeauboek van TOM

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

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

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

optimaliseren en analyseren van Google 
en Bing campagnes.

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

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

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

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

Trainer Logistiek
Je leidt onze warehouse medewerkers op met 
jouw trainingen en expertise. Je bent een 
echte vraagbaak waardoor iedere logistieke 
medewerker bij jou terecht kan. Is deze functie 
op jouw lijf geschreven? Lees dan snel verder!
•  Je brengt jouw kennis over op het logistiek 

personeel voor alle warehouses.
•  Je bent verantwoordelijk voor de onboarding 

van nieuwe medewerkers.
•  Tevens train je buddy’s, zodat elk warehouse 

een aanspreekpunt heeft.

Content Medewerker
Weet jij door een heldere, pakkende 
productomschrijving en sublieme productfoto’s 
onze klanten enthousiast te maken over onze 
producten? Lees dan snel verder! 
•  Als content medewerker help jij onze klanten 

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

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

•  Je hebt oog voor detail.

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

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

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

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

Teamleider Distributie
Ben jij toe aan de volgende stap als teamleider 
distributie van een enthousiast team? Vind jij 
het een uitdaging om een logistieke puzzel op 
te lossen? Ben je gericht op samenwerken en 
ben je mensgericht? Lees dan snel verder!
•  Je coördineert, plant en controleert de dagelijkse 

werkzaamheden binnen het distributie centrum.
•  Je bent verantwoordelijk voor de operationele 

aansturing van het dagelijkse werk, voor 
inkomende en/of uitgaande goederen.

•  Je bent innovatief op het gebied van 
verbeterplannen, signaleert afwijkingen en 
werkt oplossingsgericht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle vacatures vind je op werkenbijtom.com

Fulltime, parttime of bijbaan, kom werken bij TOM!

Wie is
TOM?
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MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een goede 
dosis humor. Zoek je afwisseling in je werk en vind je de 
combinatie van logistiek en techniek interessant? Dan is deze 
rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verantwoordelijk 
voor dat een order op de juiste manier bij de klant terecht komt. 
Je zaagt metalen op een van onze eigen zaagmachines en verpakt 
deze materialen vervolgens zoals de klant het wenst. Naast het 
zagen ben je verantwoordelijk voor het opslaan en beheren van 
de materialen die binnenkomen. Uiteindelijk maak je de zending 
gereed. Natuurlijk word je goed opgeleid, waarbij veiligheid op 
nr. 1 staat.

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

Logistiek medewerker/Operator
Kom jij ons een handje helpen?
Voor meer informatie of om te 
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail 
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert. 
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

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

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

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

Ter uitbereiding van het team zoeken wij een ervaren: 

Aluminium lasser 
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• ACCOUNT MANAGER

• MONTEUR / SERVICE ENGINEER

Bel, mail of whatsapp ons:

+31 (6) 55 10 42 70

hrm@procleanroom.com

Word jij onze 
nieuwe collega?
PROFESSIONALS IN CLEANROOM TECHNOLOGY

• SALES SUPPORT

• PROJECT CALCULATOR

Wij hebben meerdere vacatures en zoeken de volgende talenten:

Een sterk groeiend bedrijf

Ontwikkelingsmogelijkheden

Uiteraard een goed salaris

Jong gezellig team

Vrijdagmiddag borrel

• MECHANICAL ENGINEER (CAD)

Wij zijn ProCleanroom, een sterk groeiend bedrijf in de high-
tech industrie, gevestigd in Valkenswaard. Er is steeds meer 
vraag naar schoner werken en wij bieden deze oplossing 
door het ontwerpen, produceren en installeren van 
cleanrooms, flowkasten en speciale projecten. Daarnaast 
hebben wij een professionele webshop voor accessoires en 
consumables.

Tot onze klantenkring behoren zowel toeleveranciers als 
eindgebruikers in de hightech en medische industrie. 

Interesse gewekt? 
Neem dan contact op, we maken graag kennis!

www.procleanroom.com/over-ons/bedrijf/vacatures
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Jouw werkomgeving is uniek: wij ontwerpen en 
bouwen machines om onze eigen Quooker 
producten te kunnen assembleren. Machines 
die niet eerder zijn ontwikkeld en waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de nieuwste technologiën. 
We zijn een klein enthousiast team met een 

hands-on werkmentaliteit. Een gereedschaps  wagen 
en een Solid Works tekenstation zijn onderdeel van 
jouw werkplek.

Groei jij met ons mee? 
Scan de QR code of kijk op vacatures.quooker.nl

Wij zoeken voor onze machinefabriek in Bladel een 

allround monteur machinebouw
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• Grondwerken
• Asbestverwijdering
• Renovatiesloopwerken
• Betonzaag- en freeswerk
• Containers

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Meeltjes

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

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

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.

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

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

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

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, in perfecte staat, 
€ 200,-. Tel. 06-22453660.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Diverse boeken: Europa (bedevaartsoorden, 
kathedralen, kloosters), € 45,-. 100 mooiste 
kerken Noord-Brabant, € 30,-. Architectuur 
van piramide tot wolkenkrabber, € 10,-. 
Wegen naar de toekomst, € 5,-. Toekomst 
techniek, € 3,-. Tel. 0497-384961.

4 winterbanden op stalen velg, 205/55 R16, 
incl. bandenstandaard, €100,-.
Tel. 06-20229062.

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.

Leolux eetkamerset met 6 stoelen. 
Beukenhout en alcantara. € 500,-.
Tel. 06-22453660.

Nederlandse nikkelen en koperen munten 7 x 
f 5,00, 19 x f. 2,50 en 59 x f. 1,00. Kleingeld + 
buitenlandse munten. Prijs: € 35,00.
Tel. 0497-388051.

Restante kaarsen voor hergebruik.
Tel. 0497-681401. 

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 opslagruimte/schuur
± 300 m2 in Reusel. Info: 06-22127508.

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

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: 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.

GEZOCHT: Verpleegkundige/verzorgende 
die ons kleine zorgteam komt versterken. Wij 
dragen zorg voor een PGB cliënt. Werkuren 
07.00 tot 09.00 uur en tussen 21.30 en 22.30 
uur. Tel. 06-22152880.

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.

VERLOREN: Bril met zwart montuur, zaterdag 
op zondagnacht 12 december, omgeving 
Duizel. Tel. 06-46586092.

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

GRATIS AF TE HALEN: Donkergroene leren 
bank, br. 2,10 m. Email: hkokca@gmail.com

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: 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.

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.

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

GEVRAAGD: Oude en gouden munten. Oude 
Nederlandse bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

DIVERSEN

TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

VERLOREN

GRATIS

GEVRAAGD

TE HUUR

 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).

 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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Hé jij daar!
Prettige 

feestdagen!

       Team 

              Haarsalonneke

feestdagen!

       Team 

              Haarsalonneke

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo

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

Meer weten? Kijk op foldersbezorgen.com

Word bezorger bij Spotta!

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

Extra geld verdienen?

Zanggroep Tolad 
wenst je vrolijke, 

muzikaalvolle, 
luisterrijke en vooral

prettige feestdagen toe.

De beste, gezonde
en muzikale wensen 

voor 2022!

Wij wensen iedereen 
die het moeilijk heeft 

betere tijden toe.

Heel veel dank aan alle 
gulle gevers en actievoerders.

Voedselbank 
Bladel, Eersel,

Reusel-De Mierden.
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Op het arme 
Indonesische 
eiland West-Ti-
mor in Atambua  
is het rehabilita-
tiecentrum Hi-
dup-Baru, het-

geen ‘nieuw leven’ betekent. Het staat 
onder leiding van de zusters Francisca-
nessen en biedt plaats en verzorging 
aan ongeveer 40 patiënten. Steun aan 
dit centrum is één van de belangrijke 
speerpunten van de Stichting Harapan.

Ondanks het feit dat sommige ouders er 
de voorkeur aan geven hun gehandicapte 
kind te verbergen, trachten de zusters de 
ouders te overtuigen om hun kind te laten 
behandelen. Door middel van therapie of 
medische ingrepen wordt geprobeerd de 
kinderen geschikt te maken voor een leven 
buiten het centrum. Indien dat niet mogelijk 
blijkt is permanent verblijf noodzakelijk.                                                                                                         

De kinderen die worden opgenomen, velen 
van hen zijn dubbel gehandicapt en kunnen 
alleen nog maar liggen, moeten praktisch 
met alles geholpen worden. Het eerste dat 
wordt geleerd is om dagelijkse activiteiten 
zelfstandig uit te voeren, zoals zitten, krui-
pen, gebruik maken van het toilet, tanden-
poetsen en het baden. Uiteindelijk leren zij 
om te staan, te lopen en om zelfstandig te 
eten aan tafel. 

Voor deze kinderen zijn veel rolstoelen no-
dig. Mede als gevolg van de coronapande-
mie hebben de zusters hier onvoldoende 
geld voor. In het begin van het jaar werd 
daarom aan Harapan steun gevraagd voor 
de aanschaf van 5 nieuwe stoelen, kosten 
€ 1.250,-. Dankzij een anonieme sponsor 
was dit mogelijk. Onlangs werden de stoe-
len op Hidup-Baru geleverd. Weer een zorg 
minder voor de zusters die dit centrum ook 
in deze moeilijke tijden op een uitstekende 
wijze weten te leiden.

Nieuwe rolstoelen voor rehabilitatie-
centrum Hidup-Baru, West-Timor

Deze tijd brengt veel uitdagingen mee 
waarin van ons allen wordt gevraagd 
steeds meer digitaal en online te doen. 
Bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, de 
CoronaCheck app installeren en gebrui-
ken, beeldbellen, online lezen en online 
afspraken maken. 

DigiHulp 
Heeft u een laptop of tablet met camera en  
de basisvaardigheden, zoals mailen  on-
der de knie, maar zijn zaken als DigiD en 
beeldbellen nog een uitdaging? Dan kunt 
u aansluiten bij online DigiHulp van de Bi-
bliotheek. In deze gratis workshops staan 
verschillende onderdelen centraal, zoals: 
- Hoe vraag ik mijn DigiD aan? 
-  Hoe krijg ik een corona-code op mijn 

telefoon?

-  Hoe kan ik de corona-code krijgen als ik 
geen smartphone heb?

- Hoe kan ik beeldbellen?
-  Hoe reserveer of lees ik online een boek 

via de bibliotheek?

Ook voor andere digitale vragen/onderwer-
pen kunt u bij DigiHulp terecht. We kijken 
dan of individuele begeleiding mogelijk is. 

Aanmelden voor DigiHulp
De online workshops duren 30 minuten per 
onderwerp en zijn elke werkdag vanaf 11.30 
tot 12.00 uur. U kunt zich aanmelden de 
agenda op www.bibliotheekdekempen.nl 
onder het kopje ‘actueel’. Op de dag zelf 
ontvangt u een mail om de bijeenkomst bij 
te wonen. Hierbij ontvangt u ook een hand-
leiding.

Telefonische DigiHulplijn
De basisvaardigheden van werken met een 
laptop of tablet kunt u ook telefonisch leren 
bij de DigiHulplijn. Bij de DigiHulplijn helpen 
getrainde, ervaren vrijwilligers mensen met 
hun digi-vraag. Het gratis telefoonnummer 
is dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur bereik-
baar op 0800-1508. 

Informatiepunt Digitale Overheid 
In de Bibliotheek vindt u ook het Informa-
tiepunt Digitale Overheid. Hier kunt u te-
recht voor alle vragen die te maken hebben 
met de digitale overheid. Bijvoorbeeld over 
belastingaangifte, Digi-D, huur- en zorgtoe-
slag, rechtsbijstand, pensioen en uitkering, 
een rijbewijs verlengen, een gezondheids-
verklaring voor het rijbewijs aanvragen, 
verkeersboetes of hulp bij een afspraak 
maken bij de gemeente. 

De hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn. 
Langskomen kan altijd tijdens openingsuren.

DigiHulp van 
Bibliotheek de Kempen

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

20 DECEMBER

T/M

VRIJDAG 

24 DECEMBER

Dinsdag: 07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname 
                                                                
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 en dagopvang is een uitzon-
dering gemaakt. Alleen als u een doorverwijzing 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

De meeste mensen vinden het fi jn om 
écht even van zich af te praten en een 
stem te horen. Het hardop uitspreken 
van gedachten en gevoelens lucht vaak 
op. 

In deze tijd is dat belangrijker dan ooit! Bij 
De Luisterlijn kun je 24 uur per dag ano-
niem je verhaal kwijt. Getrainde vrijwilligers 
bieden een luisterend oor en geven even 
dat steuntje in de rug. 

Telefoon, e-mail of chat
De Luisterlijn is te bereiken via 088-
0767000. Je betaalt het normale beltarief. 
Het telefoonnummer is niet zichtbaar op de 
factuur van de beller. De Luisterlijn is ook 
per e-mail of chat bereikbaar via 

www.deluisterlijn.nl

De Luisterlijn: 
voor een luisterend oor
24 uur per dag bereikbaar
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DANKBETUIGING

Gonny Dirkx - Claassen

✩ 4 oktober 1962         ✝ 27 oktober 2021

Uw belangstelling en lieve reacties bij het afscheid van Gonny hebben 
ons goed gedaan. Het is voor ons een grote steun te weten 

dat zo velen meegeleefd hebben.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging aan:
Huisartsenpraktijk Hendriks-Sanders

Dr. J. Jansen en Y. Wijnholds van het MMC
Verpleegkundigen Zuidzorg

Bart
Piet & Linda
Martien & Jill

Reusel, december 2021

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

Beekseweg 10 A  ■ 5087 KB  Diessen
w w w . v a n h a m o n d - u i t v a a r t . n lw w w . v a n h a m o n d - u i t v a a r t . n lDorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 

www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Wil jij jouw huis verduurzamen?
KempenEnergie helpt je op weg met EnergieServiceProducten

BLADEL - Wil jij duurzame energiemaat-
regelen aan je woning laten uitvoeren 
maar weet je niet waar je terecht kunt? 
KempenEnergie helpt jou op weg om de 
juiste maatregelen toe te passen aan 
jouw woning.

KempenEnergie is een energievereniging 
voor Kempenaren die energie willen be-
sparen en hun energie zelf en duurzaam 
willen opwekken. Tegenwoordig kun je op 
veel verschillende plekken informatie vin-
den over energie besparen en duurzamer 
wonen. Maar hoe meer je leest, hoe las-
tiger het soms wordt. De vrijwilligers van 
KempenEnergie wijzen jou de weg in het 
woud van energiebesparende maatregelen 
en de mogelijkheden voor energieopwek-
king dichtbij huis.

Dat geldt ook als je op zoek bent naar 
mogelijkheden om jouw huis energiezui-
niger te maken. De EnergieServicePro-
ducten van KempenEnergie (website: 

www.kempenenergie.nl/esp) laten zien 
welke maatregelen jij kunt nemen om 
duurzamer te wonen. Je kunt bijvoorbeeld 
kiezen voor verschillende soorten isolatie, 
zoals gevelisolatie, dakisolatie en vloeri-
solatie. Ook het vervangen van ramen en 
deuren en het plaatsen van zonnepanelen 
kan je een heel eind op weg helpen om 
jouw woning te verduurzamen.

Maar welke bedrijven kunnen dat dan voor 
jou regelen? KempenEnergie heeft bij al 
deze maatregelen regionale bedrijven ge-
zocht die deze klussen voor jou kunnen 
uitvoeren. Denk dan aan isolatiebedrijven, 
installatiebedrijven of bouwbedrijven. Al 
deze bedrijven hebben klantvriendelijk-
heid, service en goede productkwaliteit 
hoog in het vaandel staan. Door voor deze 
bedrijven te kiezen, steun je ook de lokale 
economie in de Kempen. Het is dus extra 
interessant om de EnergieServiceProduc-
ten en de bijbehorende deelnemende be-
drijven eens door te nemen.

Wil jij duurzame energiemaatregelen aan 
je woning laten uitvoeren? Laat je inspire-
ren en bekijk onze pagina EnergieService-
Producten (www.kempenenergie.nl/esp). 
Stuur jouw vragen naar 

energieloket@kempenenergie.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Vigilie van Kerstmis
Vrijdag 24 december
15.30 uur: Eucharistieviering 
met samenzang
21.00 uur: Eucharistieviering via
http://www.sintclemens.eu/kerk-tv
- Cor Jansen-Hendrikx en Wim Jansen
- Overleden ouders Bernard Jansen 
  en Anneke Jansen-Rijkers
- Jan Sanders, Corrie en 
  Willem Wouters-Sanders
- Jules van Steenbergen en Marie van 
  Steenbergen-van Laarhoven en zus Liza

Hoogfeest: Geboorte van 
Jezus, Kerstmis 
Zaterdag 25 december
09.30 uur: Eucharistieviering
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Hein Hermans en 
  Marie Hermans-de Koning
- Louis Hermans en Pauline Merckx
- Overleden familie Maas-Heesters
- Annie Lavrijsen-van Loon
- Jeanne Jansen-Everaert en Jo Jansen
- Nel Maas-Heesters
- Nel Michelbrink-Peijs
- Overleden familie Lavrijsen 
  en overleden familie Van Helvoirt
- Harrie Vermeulen en Toos Vermeulen- 
  van Barschot, kinderen Lenie, Ad, 
  Piet en Karien
- Wim Michiels
- Lies van Gool-van Gompel
- Riek Paridaans-van Esch
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac en Greet Janssen-Vosters
- Cato Bruininx-van Limpt
- Wil Basemans (nms. kerkbestuur)
- Overleden familie Heesters-Senders, 
  overleden kinderen en kleinkinderen
- Geert van der Heijden en 
  Miet van der Heijden-Roest
- Ward Coertjens en 
  Maria Coertjens-van de Craen
- Harrie Bierens en zoon Peter Bierens
- Noud Poppeliers
- Miet Lauwers

- Overleden ouders Bernard Jansen 
  en Anneke Jansen-Rijkers

Feest: H. Familie Jezus, 
Jozef en Maria
Zondag 26 december
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Cees Diepens en 
  Paula Diepens-van den Borne
- Henk van Loon
- Lies van Gool-van Gompel
- Miet van den Borne-Peijs
- Kees Dobbelaar
- Gerrit Sanders en 
  Miet Sanders-van den Borne
- Jan Verspaandonk
- John Jansen
- Anneke van Gool-Verhoeven 
  en Piet van Gool en voor overleden 
  familie Van Gool

Hoogfeest: Heilige Moeder 
Gods Maria
Nieuwjaarsdag
Zaterdag 1 januari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Anneke Hoeben- Geboers

Hoogfeest: Openbaring 
des Heren (Driekoningen)
Zondag 2 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: Doop van de Heer
Zondag 9 januari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Lena Bleijs-van Hoof
- Janus van Dongen (vw. verjaardag)
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Kees Kokx, dochter Annie 
  en kleinzoon Ramon
13.00 uur: doopviering Lotte van Herk

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

-  Ook dit jaar is er op Kerstmiddag, 1e 
Kerstdag en 2e Kerstdag in onze kerk 
een extra collecte voor de Voedselbank 
Bladel e.o. Wij bevelen deze extra col-
lecte bijzonder bij onze parochianen aan!

Je kunt de missen ook online volgen op 
www.sintclemens.eu/kerk-tv
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Petrusklepel
Pastoor Bertens is door O.L. Heer geroe-
pen om in de hemel Kerstmis te vieren. 
Op 9 december is hij vredig overleden. 
Een volgende keer zal ik daar bij stilstaan. 
Nu kan ik al zeggen dat alle Missen in het 
kerstweekend voor de oud-pastoor worden 
opgedragen. Welkom om mee te bidden. 
Het was een beetje puzzelen met de tijden 
vanwege corona. Voor kleuters is er een 
laagdrempelige viering op 24 december 
om 15.00 uur in Bladel. Om 16.00 uur is de 
gezongen Mis (vigilie) in Bladel en Hooge-
loon. De Petruskerk is open tot 20.00 uur 
voor persoonlijk gebed of een bezoek aan 
de kerststal. De Nachtmis is centraal op 
25 december om 05.00 uur ‘s morgens! 
Lekker vroeg, maar wel uniek. Na afl oop is 
er worstenbrood en warme chocolademelk 
op het Kerkplein. Daarna volgen overal de 
Missen zoals op zondag (zie rooster). Ten-
slotte tweede kerstdag: dan is er alleen 
om 11.00 uur een Mis in Netersel, uit so-
lidariteit met onze medeparochianen daar. 
We sluiten dan de tijd van een wekelijkse 
viering af. Ik wens u allen een goede voor-
bereiding op Kerstmis toe!

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 18 december
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
15.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius en 
                 Brigida, Gebedsdienst
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
15.30 uur: Bladel, kerk, Rozenkansgebed
16.00 uur: Bladel, kerk, 
                 avondwake pastoor Bertens

Maandag 20 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 21 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Woensdag 22 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Johannes van Kenty
Donderdag 23 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Kerstmis
Geboorte van de Heer
Vrijdag 24 december

15.00 uur: Bladel Kerk  
                 Kleuterviering met orgel  
16.00 uur: Bladel, Kerk 
                 Gezongen mis (vigilie)
05.00 uur: Bladel, kerk 
                 Nachtmis (25-12)
- Servaes van der Heijden
- Pastoor Bertens
- Adrianus Antonis, Gertruda 
  Antonis-Vermeulen, André Sparidaans, 
  Birgit Smets-Tebarts en overige familie
16.00 uur: Hoogeloon, Kerk 
                 Gezongen mis 
- An en Wim Spooren-Mollen 
  en hun dochter Tonnie
- Overleden familie Maas-Gooskens (f)
- Frans en Jans Rozijn-van Antwerpen (f)
- Miet van de Vondevoort-Timmermans 
  (mdgt)
- Overleden ouders Sjef Beerens 
  en Lies Beerens-van den Boer (f)
- Cor Castelijns (f)
- Overleden familie Castelijns-Gooskens (f)

Eerste Kerstdag
Zaterdag 25 december
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus 
                 (m.m.v. Cantores)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel:
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
- Victor Seels
- Emmanuël Roijmans
- René en Judith Huijbregts 
  (nms. Nelly en de kinderen)
- Martien Sanders en overleden ouders 
  Schepens-Craninkx en 
  kinderen Schepens
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, 
  Koosje en Doortje (nms. Mieneke, Frank 
  en Sandra)
- Frans Maandonks en 
  overleden familieleden
- To de Leest (f)

- Janus en Jo Adams-Verdonschot 
  en zoon Peter (nms. de kinderen)
- Bert en Paula Coppens-Esser 
  en kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
- Pastoor Bertens

Casteren:
- Kees en Dorus van der Sanden 
  (vw. verjaardag)
- Overleden leden van de 
  kerststalgroep Casteren
- Leo Heeren
- Tom Maas

Hapert:
- Lena van Dingenen (f)
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens -Schilders (f)
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan van de Ven 
- Ad Saris
- Familie Ansems-Hoeks, overleden 
  ouders, zonen Wim en Janus en 
  dochters Joke, Jeannie en Maria

Tweede Kerstdag 
(H. Stefanus)
Zondag 26 december

11.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida  
- Sjef Hooyen, Jos, Corry en Martien
- Petrus Josephus van den Hout, 
  zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
- Pastoor Bertens

H. Johannes, 
apostel en evangelist
Maandag 27 december

08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Grootvader en familie 
  Van Lierop-Castelijns

HH. Onnozele Kinderen
Dinsdag 28 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

H. Thomas Becket
Woensdag 29 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

6e dag van het Kerstoctaaf
Donderdag 30 december
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

H. Silvester
Vrijdag 31 december
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
16.00 uur: Bladel, Kerk 

Heilige Maria, Moeder van God
Zaterdag 1 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 

Openbaring des Heren
Zondag 2 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Om hulp in de strijd tegen 
  de pandemie

Bladel zondag:
- Voor allen die werken in de zorg

Casteren:
- Voor de zieken in de parochie

Hapert:
- Familie Van de Put-van der Heijden (f)
- Familie Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ans, Cisca 
  en Rika

Hoogeloon:
- Cor Castelijns (f)

Maandag 3 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst

Dinsdag 4 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst

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.)

PAROCHIE
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Woensdag 5 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 6 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Raimundus van Penyafort
Vrijdag 7 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 8 januari
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid

Doop van de Heer
Zondag 9 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Ouders Van de Vliet-Timmermans 
  en hun zoon Will

Bladel zondag:
- Piet en Nellie van Vugt-Karremans
- Mien Seuntjes-Wouters
- Piet van Avendonk (vw. trouwdag, 
  nms Jo, kinderen en 
  kleinkinderen en Puk)

Casteren:
- Om hulp in de strijd tegen de pandemie

Hapert:
- Om zegen over de bouw van de 
  nieuwe kapel

Hoogeloon:
- Voor de kinderen en de jongeren 
  in de parochie

Mededelingen:
-  De tijden van de avondmissen worden 

tijdelijk aangepast, vanwege een bis-
schoppelijke bepaling. Dat betekent dat 
in Hoogeloon en Netersel 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 Aanbid-
ding en het Bijbeluurtje op woensdagen 
gaan wel door, vanwege het beperkte 
gezelschap. Op zondagen verandert er 
niets. 

-  Zaterdagmiddag 18 december wordt om 
14.00 uur de buitenkerststal in Bladel op 
bescheiden wijze geopend.

-  De Nieuwjaarsreceptie van de parochie 
is op zondag 16 januari 2022 vanaf 12.30 
uur in Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert.

-  Wie een sleutel mist en op het kerkhof 
van Bladel is geweest, daar is één ge-
vonden.

KERKDIENSTEN

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Men gaat op reis, om thuis te komen.
                                  Godfried Bomans

Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij betekend heeft voor ons
 en de medemens, geven wij u kennis van het overlijden van

 onze broer, schoonbroer, oom en oudoom

Kees Bertens
Cornelis Johannes adrianus

✴ Berkel-Enschot, 1 april 1942  † Tilburg, 9 december 2021

Hoogeerwaarde heer Kees Bertens, emeritus pastoor Heilige Petrus’ Bandenkerk 
van de parochie van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus te Bladel. 

Voorheen kapelaan te Eersel.

Zijn familie

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de Abdijkerk Onze Lieve Vrouw
 van Koningshoeven, te Tilburg, 

waarna begrafenis op de begraafplaats aan de St. Josephstraat.

Correspondentieadres:
Annie Rutten uitvaartbegeleiding

T.a.v. Familie Bertens
Beekseweg 10a, 5087 KB  Diessen

Protestantse 
Kerkdiensten

Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)
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
Zondag 2 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 9 januari: 10.00 uur. Livestream in De Dissel

- 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 19 december: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder
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)
Zondag 2 januari: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 9 januari: 10.00 uur. Ds. A. van der Dussen uit Eindhoven

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)
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+ €79.610,-
GEMIDDELDE WONINGWAARDE T.O.V. 2020 (19%)

Wat is jouw huis waard?

De schuldbalans tussen hypotheek en woningwaarde verandert in positieve zin. Het risico voor de
hypotheekverstrekker vermindert en dat heeft vaak een voordelig effect op het rentepercentage.

3 voordelen van waardestijging:

Vermogensopbouw. Door de waardestijging van je woning stijgt je vermogen. Dit vermogen is in veel
gevallen ook op te nemen in vorm van een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Interessant voor een
investering in vastgoed of verbouwing van de woning bijvoorbeeld.

Het prijsverschil tussen Nederlands en Belgisch vastgoed is afgelopen jaar gegroeid in het voordeel
van Nederland. Wens je meer comfort of ruimte voor minder geld? België biedt dan wellicht
interessante perspectieven.

Boek een gratis waardebepaling

Horizon 6 |5531 XM Bladel |info@roijmans.nl | 0497-380103 | www.roijmans.nl

En wat te doen met
deze waardestijging?

Peter Roijmans
Register Taxateur en Makelaar


