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Door Renate Matthijssen

HOOGE MIERDE - De oorspronkelijke 
planning was dat de voorstelling van Zang-
groep Music to Move uit Hulsel in 2020 op 
de planken zou staan. Dat liep even an-
ders maar het positieve daaraan is, dat de 
zangers en zangeressen lekker veel tijd 
hebben gehad om te oefenen. Music to 
Move presenteert *tromgeroff el* de revue 
‘Proost!’ op 8, 15 en 16 oktober in De Scha-
kel in Hooge Mierde.

Focus verleggen
Zo’n zes jaar geleden werd besloten dat Music 
to Move niet meer in de kerk zou zingen. “Kon 
ook niet want de kerk werd gesloten”, vertelt 
dirigent Theo Bleumer, met een lach. “Het 
was het moment om na te gaan denken over 
wat we dan met onze zanggroep wilden. We 
hadden een initieel uitstapje naar een vereni-
ging of instelling maar dat was niet onze ‘core 
business’. We hebben een enquête gehouden 
onder de leden en daar kwam een revue als 
mogelijkheid naar voren. Dat idee hebben we 

opgepakt en nu is het dan zover: we gaan de 
planken op met onze eerste revue.” 

Muziek
Zo’n show staat er niet in een paar maanden. 
“We moesten helemaal over op een nieuw re-
pertoire”, vertelt Marjon Schoormans. “Eerst 
heeft de muziekcommissie liedjes gezocht die 
we graag zouden willen zingen. Daaromheen 
is een thema gezocht. Omdat alle liedjes over 
vriendschap, liefde, leed en feest gaan, kozen 
we ervoor om het verhaal zich in een café af 
te laten spelen. Dat is toch de plek waar je 
met vrienden samenkomt, waar je het leven 
viert, je verdriet verdrinkt en de liefde van je 
leven ontmoet. Overigens konden onze leden 
zich erg goed in het thema vinden, want de 
derde helft is populair bij onze zanggroep. De 
meesten voelen zich als een vis in het water 
in ons decor.”

Verhaal
Nadat de liedjes waren gekozen konden de 

lees verder op pagina 3
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Fitness Hapert bestaat 30 jaar!

Markt 46
Hapert

Tel. 0497 385 456

www.fitnesshapert.nl

Jolande Claassen
Ik werk al jaren bij Fitness Hapert met 
veel passie! Les geven is erg leuk, ik heb 
in al die jaren veel geleerd. Elke keer is 
er een nieuwe uitdaging in groepslessen. 
Chris en Arlette hebben daarom ook altijd 
de mogelijkheid geboden om op cursus te gaan en steeds 
beter te worden als instructeur. Leuk aan het werk in de 
sportschool is de relatie met klanten. Je krijgt vaak positieve 
reacties op je lessen. Door steeds veranderen van oefenin-
gen in de lessen gaan de klanten je ook waarderen. Ik werk 
al ruim 25 jaar bij Chris en Arlette dus de klanten worden 
een beetje familie van je. Heel gezellig is dat.

Laura Versmissen
Ik werk bij Fitness Hapert omdat:
Zo’n 25 jaar geleden kon ik niet kiezen 
tussen de dansacademie en de desig-
nacademie. Bij Fitness Hapert kon het 
allebei. Daarnaast is het een gezellige en 
knusse sportschool.
Ik ben trots op:
Al die  “die-hard” sporters die na al die jaren nog altijd bij 
ons sporten. Die zijn ongeacht leeftijd mega fanatiek, 
beresterk en superfit!
Ik ben het meeste dankbaar voor:
Alle deelnemers die elke week weer met goede zin naar 
mijn lessen komen. Daarnaast Chris en Arlette die mega 
flexibel zijn waardoor ik 15 jaar geleden toch naast het les-
geven mijn eigen bedrijf kon starten!
Ik heb het meest geleerd van:
Het lesgeven heb ik geleerd van Arlette en Nicole (van der 
Schoor), maar eigenlijk doe ik ook vaak mee met andere 
collega’s en elke keer denk ik o ja dat neem ik mee. Ik leer 
dus nog steeds.

Anne-Marie Gijsbers
- Fitness Hapert: ik werk er omdat 
    Ik heel graag zelf sport en mensen 

daarin kan coachen.
- Trots op  
   De deelnemers uit mijn lessen, dat 
   ze tijd vrij maken om een betere versie van 
  zichzelf te worden.                              
- Dankbaar voor  
   De gezelligheid van mijn collega’s en de vrijheid die Chris 

en Arlette mij bieden.
- Meest geleerd van Arlette en Chris.

Job Claassen
-  Ik werk er omdat ik graag actief 

bezig ben
- Trots op alle collega’s
-  Dankbaar voor alle kansen en 

opleidingen
-  Meest geleerd van 
   het geven van groepslessen

Karlijn Lavrijssen
Fitness Hapert, ik werk er omdat er altijd 
een fijne sfeer hangt, er enthousiaste 
sporters komen en ik hele leuke collega’s 
heb! Ik ben dankbaar dat ik al 18,5 jaar 
deel mag uitmaken van dit team en dat 
Chris en Arlette vertrouwen in hun perso-
neel hebben. Ik heb verschillende cursussen 
mogen doen die me verder hebben gebracht in het 
lesgeven. Elke keer sta ik weer met plezier voor de groep!

Ante Kroot
Waarom Fitness Hapert:
Knusse, professionele fitness waar ieder-
een wordt geaccepteerd.
Reden van beginnen:
Familiaire sfeer onder de sporters.
Ontwikkeling materialen / openingstijden / 
instructeurs:
Instructeurs zorgen ervoor dat iedereen gezien en gehoord 
wordt en kan trainen op eigen niveau en zij behouden de 
familiare sfeer intakt binnen de sportschool.
Wat betekent Fitness Hapert voor jou:
Een grote vriendengroep waarin iedereen welkom is!
Sfeer Fitness Hapert:
Knus, gezellig en professioneel.
Dankbaar voor…
Het warme bad waarin alle sporters én instructeurs in 
geaccepteerd worden!

Ivana Hoeks
Ik werk graag bij Fitness Hapert, omdat 
ik veel energie krijg om mensen te moti-
veren en te helpen in de sport.
Ik ben trots op de ouderen mensen die 
met veel energie komen sporten. Het 
is altijd gezellig bij Fitness Hapert. Ik ben 
dankbaar dat ik hier met veel plezier stage heb mogen lo-
pen in een super gezellige sfeer. Ik heb het meeste geleerd 

van Ante in het leren van groepslessen geven. kwa humor 
van Stefan.

Ad Fiers:
Waarom Fitness Hapert:
Omdat het de hoogste kwaliteit nastreeft, 
en ook de gemoedelijkheid onder elkaar 
is erg aanwezig.
Reden van beginnen:
Ik zocht iets goed, en waar ik lang mee veel 
plezier kon gaan trainen. Maar ook een sport 
waar ik beter van word, en veel in kan leren.
Ontwikkeling materialen/openingstijden/instructeurs:
Voor onze sport zeer goede materialen. De openingstijden 
zijn goed, maar ook omdat we dat gewend zijn. Instructeurs 
die ik ken zijn allen erg gemotiveerd, en willen het beste 
bereiken wat haalbaar is. Dat is kenmerkend voor Fitness 
Hapert.
Wat betekend Fitness Hapert voor jou:
De nodige vitamine, waar ik graag kom.
Beschrijf de sfeer van Fitness Hapert:
Gezellig en tegelijk serieus. Mensen die daar komen, komen 
er voor de sfeer en de kwaliteit die geboden wordt.
Dankbaar voor …..:
De vrijheid die we krijgen om te sporten. De onderlinge 
verhouding is erg aangenaam.

Stefan De Wit
In de bijna 6 jaar dat ik hier nu werk ben ik 
er ook goed achtergekomen wat ik leuk 
vind om te doen. Sportief bezig zijn en 
met mensen omgaan/helpen. Het mooie 
is dat er hier mensen van 13 jaar tot aan 
85 jaar binnenkomen. Elk met hun eigen 
verhaal, doel en interesse.
Trots op:
Het mooie werk wat ik hier heb mogen neerzetten met mijn 
team en voor al onze klanten binnen Fitness Hapert-Oir-
schot. Van pure krachttrainer naar een veel beter allround 
medewerker. Met zijtakken in Personal Training, voedings-
begeleiding en groepsles instructeur van de Grit+Core.
Dankbaar voor:
Het kunnen bijdragen aan de uiteenlopende doelstellingen 
binnen onze 2 clubs. Het aankomen in spiermassa, terugko-
men van een blessure of het omlaag brengen van vet%. De 
diversiteit in doelstelling en startpunten is wat het elke keer 
weer zo leuk maakt.

Eigenaren Chris en Arlette
Met een gedeelde liefde voor 
sport, ontmoetten Chris en 
Arlette elkaar in 1989 op 
de sportschool, toen nog 
Body en Fitnesscentrum 
Hapert. De toenmali-
ge eigenaar bestierde 
naast de sportschool, 
ook een pizzeria en hij 
had destijds al emigra-
tieplannen. Bij afwezig-
heid van de eigenaar namen 
Chris en Arlette de zaken waar 
in de sportschool. Een, voor hen, 
logisch gevolg was de over-
name door Chris en Arlet-
te bij het vertrek van de 
vorige eigenaar. Op 10 
augustus 1992 stortten 
Chris en Arlette zich 
in het avontuur en zag 
Fitness Hapert het le-
venslicht.

Nu, in 2022, zijn Chris 
en Arlette trotse ouders 
van drie kinderen (22, 20 

en 17 jaar) en eigenaren van 
twee sportscholen. In 2001 

openden zij namelijk de 
nevenvestiging Fitness 
Oirschot, waar ook veel 
medewerkers van Fit-
ness Hapert hun inzet 
tonen. Ondanks deze 
uitbreidingen is de mis-

sie onveranderd geble-
ven: “we willen een breed 

publiek bedienen met een 
zo groot mogelijk beweegaan-

bod. In de vorm van individuele 
fitness, moderne groepslessen en 

lifestyle-programma’s die conti-
nu met de tijd meegaan.”

Dertig jaar geleden was 
de fitnesszaal bezaaid 
met halters en dumbells 
en kon gebruik gemaakt 
worden van een aantal 
toestellen met gewicht-

blokken en kabels. Terug-
kijkend op de afgelopen 

decennia is de fitnesszaal 
regelmatig voorzien van nieuwe 

apparatuur en hebben diverse generaties 
Technogym apparaten Fitness Hapert ge-
zien, laatst is weer de nieuwste lijn fitnes-
sapparatuur geplaatst. In de groepsleszaal 
werd lesgegeven op een ondergrond van 
vloerbedekking, een headset bestond niet 
en sporten werd gedaan op een houten 
step. Later werd de vloer vervangen door 
de zachte, gedempte sportvloer, airco 
werd geïnstalleerd en instructeurs geven 
les met een microfoon. Ook de professi-
onaliseringsslag in groepsfitness is ge-
maakt met o.a. Les Mills en Xcore. Door 

de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar, 
hebben Chris en Arlette de fitnessbranche 
zien veranderen naar een professionele, 
onmisbare tak van sport in het dagelijks 
leven van veel mensen. “Waar we startten 
met één medewerker, bestaat het team 
nu uit 12 medewerkers met ieder hun ei-
gen opleiding, achtergrond en specialisa-
tie. Daarom hebben we alles in huis om te 
voldoen aan de vraag naar totaalpakket-
ten voor een betere levensstijl. Voeding, 
(groeps-)fitness en persoonlijke program-
ma’s op ieder niveau.”

“Elke dag leren we 
nieuwe dingen, niet 
alleen door oplei-
dingen of cursussen, 
maar vooral door de 
sporters die ons blijven 
verrassen en verbazen. 
We gaan dagelijks met veel 
plezier naar de club en hopen 
dat ook de komende 30 jaar te 
mogen doen. De kleine dingen waarbij we 
elke dag mensen helpen in de sportschool, 
maakt dat ons werk geen moment verveelt. 
We zijn trots op onze kinderen, medewer-
kers, ontwikkelingen en de rust bij Fitness 
Hapert. En ongelofelijk dankbaar voor het 
werk wat we mogen doen; ons werk houdt 
onze medewerkers en klanten fit. Heel mooi 
dat we vaak een sportief rustpunt zijn in het 
leven van onze trouwe bezoekers.”

Henk Fleerakkers -lid sinds 30.12.2000-
De vrouw van Henk was al enige tijd lid van 
Fitness Hapert en moedigde Henk aan om 
ook te gaan trainen. Maar het idee van 
al die ijzer-sleurende spierbun-
dels, vond Henk alles behalve 
aantrekkelijk. Gelukkig was 
Henks vrouw erg vast-
houdend en Henk maak-
te kennis met sport, 
gezelligheid en dorpse 
gemoedelijkheid bij 
Fitness Hapert. Tot 
aan 2000 sportte Henk 
helemaal niet, maar 
voelde wel de noodzaak 
om fit te blijven. “Ik start-
te met vaste oefeningen, 
trainde lenigheid en gebruikte 
de fiets voor mijn conditie. Mijn 
manier van trainen veranderde door 
meer krachtoefeningen te doen. De jaarlijk-
se bankdrukcompetitie is een ware uitda-
ging en motiveert me nog meer om sterk 
te blijven. In het begin kwam ik 2 keer per 
week naar Fitness Hapert om te trainen, dat 
werd 3 keer en op dit moment sport ik zelfs 
4 keer per week.”

“Fitness Hapert betekent voor mij: plezier, 
fijn trainen, vertrouwen, gezelligheid, ‘ons 
kent ons’, sociale controle en fijne appa-
ratuur. Ook het medeleven wat ik ontving 
toen mijn vrouw overleed mag genoemd 
worden.” De sfeer op de sportschool om-
schrijft Henk als: “gezellig, fijn personeel 
dat je graag helpt en aandacht geeft, een 
gesprekspartner. Alle lof!” Henk is dank-
baar voor het team van Fitness Hapert, 
omdat hij zich goed voelt door het sporten 
en op deze manier een fijne oude dag kan 
hebben.

Seniorenfi tness
Sinds jaar en dag wordt elke week een 
groep senioren uitgedaagd in de fitness-
zaal. Op deze manier sporten zij onder be-
geleiding van een trainer met wekelijkse af-
wisseling in het programma. De groep aan 
het woord: “De vaste trainers geven altijd 
goede feedback. Veel deelnemers zijn al 
jaren onderdeel deze groep, maar nieuwe 
leden zijn altijd welkom. We zorgen voor 
elkaar, want we worden allemaal een jaar-
tje ouder. Heel belangrijk: elke verjaardag 
wordt gevierd met ko« ie en iets lekkers!”

Gofi t maandagmiddag
De langstlopende groepsles bij Fitness Ha-
pert is de Gofit op maandagmiddag. Druk 
bezocht, trouwe deelnemers en stuk voor 
stuk fanatiek. Deze leden vinden natuur-
lijk wat van Fitness Hapert. Wat zeggen de 
maandagmiddag Gofitters? “De vaste roos-
ters en instructrices geven mij houvast en 
goede begeleiding. Vriendelijk personeel 
en een goede prijs-kwaliteit verhouding. 
Hele afwisselende lessen, ik ga altijd vol-
daan naar huis.”

“Waarom Fitness Ha-
pert? Omdat het een 
fijne sportschool is 

met leuke mensen. Fit-
ness Hapert betekent 

voor mij: veel, veel vriend-
schappen. Altijd een fijne 

sfeer en ik ben dankbaar om-
dat ze er altijd voor mij waren/zijn.”

“30 jaar geleden zag ik het enthousiasme 
van Fitness Hapert tijdens een demonstra-
tie op de markt in Hapert, daarna ben ik ge-
lijk begonnen en nooit meer gestopt.”

“Fitness Hapert is lekker dichtbij, een open 
sportschool, gezellig en iedereen is behulp-
zaam. Een knusse club met directe contac-
ten. In de 25 jaar dat ik lid ben heb ik alle 
lessen wel een keer gevolgd, ik heb er veel 
baat bij.”

“Gezelligheid en iedereen voelt zicht be-
trokken. Fijne lessen en Arlette zelf 

als vaste instructrice. Goed 
voor de gezondheid en 

het is motiverend. En 
natuurlijk hebben we 
Ardy …”

“Kleinschalig en ge-
zellige instructeurs, 
een vaste club. Mijn 
vriendje Mark sport-
te bij Fitness Hapert, 

dus daar moest ik ook 
zijn. Ik ging nooit meer 

weg. Veel afwisseling 
en mogelijkheden maak-

ten sporten bij Fitness Hapert 
voor mij een 2e levensbehoefte . 

Ik heb bij Fitness Hapert mijn ‘sportstruc-
tuur’ gevonden.”

“Fitness Hapert is een no nonsens sport-
school en het is de beste manier om in 
shape te blijven.”

“Enough is enough van Barbara Streisand” 
“Op de eerste plaats is sporten goed voor 
de gezondheid. Heel goed voor je lijf! Het is 
altijd gezellig bij Fitness Hapert, bijna altijd 
dezelfde instructrice en heel goed en vrien-
delijk personeel. Ook heel fijn: iedere week 
een andere les, het is nooit saai.”

Al 30 jaar een begrip in Hapert en omstreken… Fitness Hapert! Dat verdient ver-
eeuwiging op papier. 10 augustus 1992 begonnen Chris Liebregts en Arlette Lie-
bregts-Jacobs aan de reis die Fitness Hapert heet. Wat een mooie tocht hebben 
zij inmiddels afgelegd en ze blijven nieuwe wegen inslaan om de leden van Fitness 
Hapert op hun wenken te bedienen. Maar nu is het tijd om even stil te staan, de tot 
nu toe gemaakte herinneringen uit de doeken te doen. Dat een eigen sportschool 
niet alleen maar rozengeur is, heeft Chris en Arlette er nooit van weerhouden om 
het beste uit Fitness Hapert te halen en alles in het teken te zetten van de sporters 
en hun medewerkers. Chris en Arlette maakten van Fitness Hapert een begrip en 
een thuis voor velen.
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Nog geen lid? En toch een feestje 
vanwege ons 30-jarig bestaan? 
Dat kan! Claim hier je 30 dagen 
sporten en scan de QR-code.
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Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

BEWAARSPECIAL 
IN DEZE KRANT

Nadat de liedjes waren gekozen konden de scriptschrijvers aan de slag. Simon Mommers was één van hen: “We hebben de hele show uitgeschreven. Het is geen revue met een doorlopende 
verhaallijn maar het is een weergave van het leven in een café; mensen komen en mensen gaan. Daarbij is het ook geen toneelstuk; er is soms een klein stukje tekst maar we zijn en blijven 
een zanggroep; er wordt dus vooral gezongen. Met muziek kun je heel goed een verhaal vertellen.” Fotograaf: Geert Jan Timmermans.
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50% 
korting

Op Alle:
- Hortensia’s & Rozen

- Klimplanten 

- Waterplanten
(m.u.v. hedera & aquariumplanten)

30% 
korting

BLOEMBOLLEN 
PLANT ZE NU!

Op Alle 
Buitenpotterie

Chrysant
Doorsnede: 19 cm

Hoogte: 45 cm
Diverse kleuren

Calluna Heide
Diverse soorten

Winterhard
€ 2,99 per stuk

2+1 GRATIS

Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zondag:   12:00 - 17:00 uur 

acties geldig van
23-09 t/m 29-09-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays á 24 stuks

Zondag 25 september open van 12:00 tot 17:00 uur

25 September 2022 
Ruil en Rommelmarkt

 
========================================================================================== 

V.Z.W. DE GRENSLANDTREKKERS 

========================================================================================== 

GRATIS Deelname en toegang 

 
Terrein : De Roesthoef, Polderstraat 6, Arendonk 

Voor info mail : vzw.degrenslandtrekkers@gmail.com 
Of bel Nico van Gompel : 0031-623546234 

 

REUSEL-DE MIERDEN - Op dinsdag 27 
september, om 13.30 uur, is er een gratis 
muziekmiddag voor de leden van de KBO 
kring Reusel-De Mierden in De Schakel, De 
Stad 5 in Hooge Mierde.
 
De middag wordt afwisselend verzorgd door 
het koor De Vroolijcke Noot en DJ Pirke. 

Tijdens het optreden van DJ Pirke kan er ook 
gedanst worden en op de achtergrond verto-
nen wij de beelden van onze playbackshow 
die wij t.g.v. van ons 60-jarig jubileum opge-
voerd hebben. 

Tot 27 september in De Schakel voor een 
middagvullend muziekprogramma.

Gratis muziekmiddag 
voor leden KBO 
Reusel-De Mierden

CONCERT SIGNS’

Markt 4
ROBBIES-MEUBELEN.NL    ROBBIES-TUINMEUBELEN.NL    ROBBIES-FEESTKLEDING.NL    ROBBIES-WERKKLEDING.NL

25-jaar Robbies 

Gefeliciteerd 
met het zilveren jubileum!

Samen met jullie gaan wij voor goud!

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   

 Tel. 0497-682017

HOOGE MIERDE - Op vrijdag 4 en zater-
dag 5 november zet gemeenschapshuis 
De Schakel, De Stad 5 in Hooge Mierde de 
deur open voor 'Proms Music On'. 'Proms 
Music On' is muziek en spektakel. Het is 
leuk, het is genieten en ontspannen!

Muziekvereniging Sirena is met haar harmo-
nie en drumband al druk bezig met de voor-
bereidingen. Maar we doen dat zeker niet al-
leen. Door samen te werken met Zanggroep 
Nova, enkele vocalisten en een band krijgen 
we een geweldige mix van herkenbare en 

vlotte muziek. De presentatie is in handen 
van Henrike Brouwer. Tijdens deze avonden 
gaat het dak er af in De Schakel in Hooge 
Mierde.

Deze show wil je niet missen, dus reserveer 
snel een kaartje. Weet jij al welke dag je komt 
luisteren? Laat het weten, dan zorgen wij dat 
je zeker een plekje hebt! Reserveren kan via 
tickets@sirenahoogemierde.nl. Vergeet niet 
te vermelden welke avond en met hoeveel 
personen je komt! Aanvang is om 20.00 uur 
en de deuren gaan om 19.30 uur open.

'Proms Music On' in De Schakel

REUSEL - Het Multi Disciplinair Netwerk 
kwetsbare ouderen heeft de ambitie om 
goed afgestemde zorg en ondersteuning 
te bieden aan kwetsbare ouderen met 
meerdere zorgvragen in de gemeenten 
Bladel en Reusel. 

Er wordt optimale zorg op maat aangeboden. 
Behoud van zelfredzaamheid en eigen regie 
van cliënten staan centraal. MDN onderhoudt 
een intensieve samenwerking met het kern-
team kwetsbare ouderen, wat bestaat uit de 
wijkverpleegkundige, huisarts, sociaal wijk-
team en de specialist ouderengeneeskunde. 
Alle betrokken zorgprofessionals, o.a. fysio-

therapeuten, ergotherapeuten, logopedisten 
en diëtisten, kennen elkaar. Eventuele pro-
blemen worden in samenspraak opgelost en 
altijd in het belang van kwetsbare ouderen. 
Hierdoor kunnen zij in de toekomst langer en 
zelfstandiger thuis blijven wonen.

Datum en tijd: donderdag 13 oktober van 
20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Bibliotheek Reu-
sel. Een paar zorgprofessionals zijn op don-
derdag 13 oktober aanwezig om te vertellen 
over MeeDoeN. Uiteraard beantwoorden zij 
ook je vragen.

Deze activiteit wordt gehouden in het kader 
van Koffie en meer. Je bent van harte welkom, 
de toegang en koffie zijn gratis. Vooraf aan-
melden is gewenst. Dit kan via de agenda van 
onderstaande website-adres of aan de balie 
van uw bibliotheek. 

www.bibliotheekdekempen.nl

Vereniging MeeDoeN kwetsbare 
ouderen bij Koffie en meer

BERGEIJK - Leden van schildersvereniging 
De Rietpen uit Eersel exposeren op zater-
dag 8, van 20.00 tot 22.00 uur, en zondag 9 
oktober, van 12.00 tot 17.00 uur, een groot 
aantal werken in alle denkbare stijlen. Een 
aantal van deze werken wordt verloot.

De gratis toegankelijke expositie is in ge-
meenschapshuis Samen ’t Loo, Terlostraat 7 
in Bergeijk. 

Iedereen is van harte welkom. Het café van 
het gemeenschapshuis is ook open en par-
keren is gratis!

Expositie 
schildersvereniging 
De Rietpen in 
Samen ‘t Loo
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scriptschrijvers aan de slag. Simon Mom-
mers was één van hen: “We hebben de hele 
show uitgeschreven. Het is geen revue met 
een doorlopende verhaallijn maar het is een 
weergave van het leven in een café; mensen 
komen en mensen gaan. Daarbij is het ook 
geen toneelstuk; er is soms een klein stukje 
tekst maar we zijn en blijven een zanggroep; 
er wordt dus vooral gezongen. Met muziek 
kun je heel goed een verhaal vertellen.”

Regie
Om alles goed op elkaar aan te laten sluiten 
werd een regisseur ingeschakeld. Marjon Vos-
ters nam pas in maart van dit jaar het stokje 
over van de oorspronkelijke regisseur, die door 
persoonlijke omstandigheden moest afhaken. 
“Een revue is echt iets heel anders dan een to-
neelstuk”, vertelt Marjon. “Niet alle zangers zijn 
toneelspelers en sowieso is de combinatie zin-
gen en spelen een lastige.” Dat bevestigt Theo. 
“Het streven is om de inzet van een nummer 
gelijktijdig te doen maar dat is soms even las-
tig. De zangers kennen de nummers inmiddels 
van haver tot gort maar als er dan ineens een 
stukje choreografie bij komt, zijn ze hun focus 
even kwijt. Daarbij sta ik deze keer niet precies 
vóór het koor maar meer aan de zijkant. Niet 
iedereen ziet mij even goed.”

Energie
Marjon moet vooral de focus leggen op de 
posities en de houding en de intentie van de 
nummers moet overkomen. “Het geheel moet 
rust uitstralen en dat is soms lastig met veer-
tig personen op het toneel. Maar als ik zie wat 
een energie die groep uitstraalt en hoe goed 
die sfeer is, dan is het eigenlijk elke repeti-
tie een feestje. De laatste weken zijn we echt 
aan het finetunen, komt er licht en geluid bij 
en moet het combo opgaan in de zanggroep. 
Het wordt een fantastisch totaalplaatje”, aldus 
Marjon. “Die stress van de laatste weken is 
normaal, die spanning is ook nodig om het 
beste uit de groep te halen.”

Publiek in decor
Bezoekers van de revue zijn onderdeel van 
het ‘decor’. Simon: “We kiezen niet voor een 
theateropstelling maar gezellig aan tafeltjes. 
Tijdens de voorstelling lopen er geen obers 
maar bij aanvang en na de pauze mag het 
drankje gerust mee naar binnen. Het combo 
zit niet – zoals gebruikelijk – apart voor het 
podium maar ín het café. Zij hebben als het 
ware hun repetitieavond en zijn daarmee on-
derdeel van de revue. We denken dat we een 
prachtig totaalplaatje hebben neergezet.”

Erbij zijn
Wie een avondje lekker wil proosten met 
Music to Move, kan via ’t Schouw kaartjes be-
stellen. Marjon: “Fijn dat we de ticketverkoop 
via de theatergroep mogen doen. Scheelt ons 
een heleboel regelwerk.” 

De voorstellingen zijn op 8 en 15 oktober om 
20.30 uur en op zondag 16 oktober om 14.30 
uur. Als je een deel van het ontstaan van de 
revue wilt bekijken, kun je naar de site van 
KempenTV, die hebben een aantal items ge-
maakt over de voorstelling. Leuk om alvast 
aan de voorpret te werken en daarna naar de 
Schakel voor de revue ‘Proost!’.

www.tschouw.nl 

www.musictomovehulsel.nl

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

 T : 06 2540 6262
 E : info@pedicurehuysbladel.nl
 W : www.pedicurehuysbladel.nl

De 
professionele 

pedicure

Bladel
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Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

www.pc55.nl 

goed om 
te weten

LOKAAL

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

+ 8 kipvleugels met saus 
+ 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!
€ 17,50

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

 Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten 
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 

Het bu� et bestaat uit verschillende soepen, 
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit 
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

€ 26,50 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

  1  t/m 4 jaar    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

www.woon-trend.nl

Kerkstraat 47  • 5527 EE Hapert 
Tel. 0497-745557

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

Onze actie 
PVC vloer

25,00
     per m2

Nu een duurzame pvc vloer Nu een duurzame pvc vloer 
voor een zeer scherpe prijsvoor een zeer scherpe prijs

Adviesverkoopprijs Adviesverkoopprijs 
    � 41,    � 41,9595 m m22

Met de Olympia Light Oak kiest u voor een vloer, die een uitste-
kende basis biedt voor de rest van uw interieur. PVC vloer is zeer 
geschikt voor de combinatie met vloerverwarming. De mooie struc-
turen van Olympia  geven de Light Oak  stroken een gevoel en look 
van echt hout. Alle planken hebben een micro V-groef rondom en 
dus komen de verschillende planken heel mooi uit. Een kwaliteits-
vloer voor een scherpe prijs. Ook hebben wij een eigen legservice.

Liefde en vriend-
schap; ieder-
een heeft het 
nodig. Als je een 
verstandeli jke 
beperking of 
leerachterstand 

hebt, is het maken van nieuwe vrienden of 
het vinden van een relatie niet altijd mak-
kelijk. Kennis over sociale regels en vaar-
digheden zijn niet altijd vanzelfsprekend. 
Ondersteuning hierbij kan dan fijn zijn!

Lofjoe
Ook in de Kempen is er behoefte aan ont-
moeting voor deze groep. Daarom werken 
we als gemeenten samen met Lofjoe. Lofjoe 
organiseert ontmoetings- en thema-avon-
den voor mensen met een leerachterstand 
of verstandelijke beperking (met of zonder 
autisme). Tijdens zo’n avond word je onder-
steund door ervaren trainers op het gebied 
van contact maken. Ook zijn er leuke (spel)
materialen om elkaar op een relaxte manier 
te leren kennen!

Nieuwe bijeenkomsten
Vanwege succes worden er in het najaar 
nieuwe bijeenkomsten georganiseerd. Op de 
volgende dagen hebben we deze gepland in 
Eersel. Informatie over de locatie volgt nog:

-  Maandag 3 oktober: ontmoet nieuwe men-
sen tijdens een ontmoetingsavond. Vind je 
dit spannend? Dan helpen de mensen van 
Lofjoe je daarbij!

-  Dinsdag 1 november: tijdens een thema-
avond krijg je informatie over hoe je contact 
kan maken met anderen. Wat werkt wel en 
wat werkt niet?

-  Woensdag 30 november: ontmoetings-
avond (zie uitleg bij 3 oktober).

Voor wie?
Ben jij 18 jaar of ouder? Woon je in een van de 
Kempen gemeenten of omliggende dorpen 

zoals Valkenswaard of Veldhoven? Ben je op 
zoek naar vriendschap en/of een relatie en 
heb je een verstandelijke beperking of leer-
achterstand? Meld je aan en wie weet is deze 
avond het begin van een mooie vriendschap 
of relatie voor jou. Let op: aanmelden bete-
kent niet automatisch dat je deel kunt nemen. 
Er zijn per avond een maximaal aantal plek-
ken beschikbaar. We proberen ervoor te zor-
gen ervoor dat er ongeveer evenveel mannen 
als vrouwen aanwezig zijn en het zo in te 
delen dat er zoveel mensen gebruik van kun-
nen maken. Op dit moment zijn vrouwen in de 
minderheid zijn, dus meld je aan! Ga hiervoor 
naar www.eersel.nl/ontmoet-nieuwe-men-
sen-op-de-events-van-lofjoe. 

Wanneer weet ik of ik deel kan nemen?
Achter de schermen kijken wij wie er op 
welke avond ingedeeld wordt. Je ontvangt 
daarover een mail waarin staat of je deel kan 
nemen aan een avond. Je krijgt ook een email 
als het niet gelukt is om je in te delen voor 
een avond.

Meld je aan... en wie weet is deze avond het 
begin van een mooie vriendschap of relatie 
voor jou!

Ontmoet nieuwe mensen op 
de events van Lofj oe
Voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
MET KANTOREN IN HELMOND EN EINDHOVEN

TE KOOP PER INSCHRIJVING

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Busschoor ong te 
Hulsel met een oppervlakte van 04,31.58 ha.

Inschrijving tot en met 10 november 2022 vóór 13.30 uur.

Brochure met inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier 
kunt u opvragen bij ons kantoor 0492-661884 of heuvel@heuvel.nl. 
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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Het seniorensteunpunt viert 
de opening van MFA Hart van Hapert met 
een Zorgmarkt op 1 oktober. Op hetzelfde 
moment zal de naam van het steunpunt 
veranderen in Seniorensteunpunt d’Ouwe 
Pastorie. Om de jaarlijkse traditie voort te 
zetten, is ook nu weer gekozen voor een 
zorgmarkt in nauwe samenwerking met 
het team van Buurtzorg Hapert, Casteren 
en Hoogeloon.

Onder druk
De zorg komt steeds meer onder druk te 
staan, patiënten komen op een wachtlijst en 
opname in een verzorgingshuis is een bijna 
onmogelijke optie gebleken. Alle reden dus 
om je te oriënteren op wat mogelijk is om 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Er zijn heel veel woningaanpassingen 
of hulpmiddelen mogelijk en op de Zorgmarkt 
vind je een goed overzicht. Tal van aanbie-
ders presenteren hun producten en diensten. 
Net als voorgaande jaren ligt de focus vooral 
op preventie. Wat kun je zelf doen om te voor-

komen dat zorg nodig is? Hoe blijf je langer fit 
en hoe maak je je woning geschikt om zelf-
standig te blijven wonen?

Zorgmarkt
Op 1 oktober is de Zorgmarkt van 11.00-15.30 
uur gratis te bezoeken. Iedereen is van harte 
welkom; jong, oud, ziek en gezond. Carol 
Iding van Buurtzorg: “Uiteindelijk krijgt ieder-
een wel een keer met zorg te maken; is het 
niet voor jezelf, dan wel voor een ouder of 
kind. Naar mijn idee kun je maar beter goed 
voorbereid zijn en een beetje de weg weten 
tussen alle aanbieders.” Wie geen tijd heeft 
om naar de Zorgmarkt te komen maar wel 
vragen heeft over zorg, wonen of welzijn kan 
op de verschillende spreekuren terecht die 
wekelijks in MFA Hart van Hapert worden ge-
organiseerd. De agenda vind je in deze krant, 
bij de agenda van d’Ouwe Pastorie of op de 
website van het seniorensteunpunt. Ook op 
de spreekuren  is iedereen van harte welkom.

Nu zorgen voor later
“Ik kan niet vaak genoeg zeggen, dat je de 
zorg voor later niet van het toeval af moet 
laten hangen”, vertelt Carol. “Het is niet raar 
om je op jonge leeftijd te verdiepen in de 
mogelijkheden die er zijn als je ouder wordt. 
Net als Steunpunt de Kloostertuin zetten vele 
mensen zich in om mensen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen, met behoud van kwali-
teit van leven en zorg. En er is zóveel moge-
lijk, als je de weg maar weet in ‘zorgland’. Het 
is belangrijk dat ouderen de eigen regie blij-
ven voeren over hun leven. Daarom is het van 
belang dat ze weten wat er te koop is en hoe 

ze hun toekomst in willen vullen. Door heel 
veel verschillende zorgaanbieders bij elkaar 
te brengen, laten we zien wat voor mogelijk-
heden er zijn. En voor ons als zorgverleners is 
een goed netwerk en elkaar weten te vinden 
hierbij heel belangrijk.”

Bewegen
Om aan te sluiten bij het thema ‘Preventie’, zal 
de Zorgmarkt voorafgegaan worden door de 
opening van twee beweegprojecten: ’t Groene 
Ommetje Hapert en de Kwiek Beweegtegel 
Route. Vrijwilligers gaan met je op pad om de 
oefeningen te doen, een mooi stukje Hapert 
te bekijken en kennis te maken met de Be-
weegtuin in het park bij ’t Kasteeltje. Iedereen 
is uitgenodigd om aan te sluiten. 

Naast nuttige informatie kunnen de bezoekers 
van de zorgmarkt ook gezelligheid verwach-
ten. “Het sociale aspect is net zo belangrijk 
als de voorlichting”, vindt Carol. “Er is koff ie, 
thee en koeken voor alle bezoekers. Dit jaar is 
er ook de unieke kans om de mooie voltooi-
de MFA te bewonderen tijdens de zorgmarkt.  
Ook aan de jongsten onder ons is gedacht: 
als papa, mama, opa of oma rond aan het 
kijken zijn, kunnen zij met hun eigen meege-
brachte pop of knuff el een bezoek brengen 
aan de poppendokter en poppenzuster.” 

De Zorgmarkt is een bezoekje meer dan 
waard. Kom gezellig langs en laat je verras-
sen door alles wat er te zien zal zijn. Na afloop 
van de Zorgmarkt verzorgt de band Sabbati-
cal een optreden en kan er, onder het genot 
van een kop koff ie, nagenoten worden.

Opening d’Ouwe Pastorie
Zorgmarkt op 1 oktober; MFA Hart van Hapert nieuwe thuis voor Seniorensteunpunt

Op 1 oktober is de Zorgmarkt van 11.00-15.30 uur gratis te bezoeken. Iedereen is van harte welkom; jong, oud, ziek en gezond. 
Carol Iding van Buurtzorg: “Uiteindelijk krijgt iedereen wel een keer met zorg te maken; is het niet voor jezelf, dan wel voor 
een ouder of kind. Naar mijn idee kun je maar beter goed voorbereid zijn en een beetje de weg weten tussen alle aanbieders.”

Naast alle uiteenlopende particulieren interieurwerken mogen wij onze bijdrage leveren aan het prachtige 
project van MFA Hart van Hapert. Een mooie uitdaging waar we met een positieve blik op terugkijken. 

In samenwerking met fijne collega-bedrijven hebben we een schitterend resultaat behaald.

Koperslager 12  |  5521 DE Eersel  |  0497 515 620

Met verbindingen 
leggen, kun je 
niet vroeg 
genoeg beginnen
Seniorenvereniging Hapert is dolblij met 
de verhuizing naar MFA Hart van Hapert. 
Voorzitter Simon Lamers raakt niet uitge-
praat over de mogelijkheden en de kansen 
die deze prachtige accommodatie gaat 
bieden. “Wij gaan ons de komende tijd 
richten op de verbinding. 

Jong en oud samenbrengen want op 
die manier ontstaat contact. Het gebeurde 
vanaf de eerste dag dat MFA Hart van 
Hapert open was. De deelnemers aan 
de Tai Chi moesten door het hand-
vaardigheid lokaal van Het Palet. Die 
kinderen vinden het leuk dat hun 
werk en inspanning gezien wordt, de 
senioren vinden het leuk om een klein 
complimentje te geven. Dat is het eerste 
contact, de volgende keer is er al her-
kenning en ontstaat vanzelf verdieping. 
Dat is toch prachtig om te zien. 
Meteen mee beginnen, niet wachten 
tot iedere vereniging of gebruiker ‘zijn 
eigen plekkie’ heeft gevonden. Meteen 
samen, dat is het idee en dat werkt, 
dat zien we nu al.”
Plannen zijn er vooralsnog genoeg. 

“Na de winter gaan we met een moes-
tuinproject beginnen. Jong en oud, samen 
voedsel verbouwen. In het klein na-
tuurlijk maar ook hier zien we alleen 
kansen. De ouderen leren de jongeren 
waar hun eten vandaan komt en de 
jeugd leert een stukje verantwoorde-
lijkheid want voor plantjes moet je zorgen; 
ook buiten schooltijden. 
Hetzelfde verhaal voor handenarbeid; 
samen met de Seniorenvereniging 
wordt de jeugd de basisbeginselen 
van techniek bijgebracht.”

Uiteraard blijft de seniorenvereniging 
ook activiteiten organiseren voor de 
eigen doelgroep. “Al gaan we hierbij 
wel altijd de verbinding zoeken met 
anderen”, benadrukt Simon. “We gaan 
meerdere kaartspellen uitrollen en 
daarbij is de jeugd van harte uitgenodigd. 
Rikken, jokeren, klaverjassen; we weten 
nog niet welke spellen er komen maar 
iedereen mag aansluiten. Hapert moet 
één worden en MFA Hart 
van Hapert is de plek waar daarvoor
de basis wordt gelegd.”

Zorg voor elkaar
Ook Buurtzorg heeft inmiddels zijn intrek 
genomen in MFA Hart van Hapert. 

In de oude pastorie hebben de wijkver-
pleegkundigen hun stekkie inmiddels 
ingericht, lekker dicht bij de doelgroep. 
Laagdrempelig zoals ze willen werken, 
met oog op de kwetsbare mensen in de 
samenleving.

Voor het kleinschalige team van Buurt-
zorg Hapert, Hoogeloon en Casteren 
was het een logische stap om mee 
over te gaan naar het nieuwe onderkomen. 
“Dicht bij de mensen, geen groot kan-
toorpand of luxe onderkomen. Veel 
zijn we niet op kantoor, liever zijn we 
dichtbij onze cliënten om ze de nodige 
zorg te geven. 
Daarbij hebben we ook veel aandacht 
voor de ‘buurt’ van Buurtzorg. Als we 
bij onze cliënten binnen komen, vinden 

het we het belangrijk dat we eerst een 
praatje maken. Eerst vragen hoe het 
gaat, waar we mee kunnen helpen en 
dan zorg verlenen. Zo bouwen we een 
band op en geven we iedereen het gevoel 
mee te tellen.”

De overstap naar het nieuwe gebouw 
is fijn voor de verpleegkundigen. “Het 
voelt alsof we nóg dichter bij de mensen 
staan. 
Alles in één gebouw maakt het per-
soonlijker; we zijn goed bereikbaar, 
makkelijk aanspreekbaar en kunnen 
mensen heel direct helpen. Dat kan 
soms al door een kort gesprekje. Zorg 
zit ‘m in veel meer dan je zou denken. 
Zorg voor elkaar, daar gaan we voor 
bij Buurtzorg.”

Team Buurtzorg
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Openingstijden
Ma t/m Wo 13.00 - 17.00 uur
Do  t/m Vr  09.00 - 17.00 uur
Za  09.00 - 16.00 uur

Winterviolen & vaste planten

www.vandommelenbloemen.nl

Chauff eurs gezocht
Cliënten Zorgboerderij Hapert vertrouwen op vrijwilligers

Door Renate Matthijssen 

HAPERT - De cliënten van Zorgboerderij 
Hapert worden elke dag gebracht en ge-
haald door vrijwilligers. Stipt op tijd en al-
tijd gastvrij, zorgen de chauff eurs ervoor 
dat er geen minuut gemist hoeft te wor-
den van de dagbesteding die aangeboden 
wordt. Het team van chauff eurs dat aan-
gevoerd wordt door Ouderensteunpunt 
d’Ouwe Pastorie zoekt versterking want 
het rooster komt nu maar krap rond.

Opzet 
vrijwilligers

Bij de start van de Zorgboerderij werd het 
taxivervoer van de cliënten verzorgd door 
enkele taxibedrijven uit de regio. Lonneke 
Konings van Zorgboerderij Hapert, blikt 
terug. “De tarieven voor het taxivervoer 
waren een stuk hoger dan de te ontvangen 
vergoedingen. Logisch want vervoer kost nu 
eenmaal wat, maar het betekende dat het 
niet rendabel was voor de Zorgboerderij om 
de cliënten te vervoeren. Om vervoer van 
en naar de zorgboerderij mogelijk te blijven 
maken is de samenwerking gezocht met 
Antoon Poppeliers van Stichting Steunpunt 
De Kloostertuin.”

Ons-kent-ons
Antoon Poppeliers, voorzitter van De Kloos-
tertuin, vertelt verder. “Het klinkt eenvou-
dig maar het was een hele klus om genoeg 
vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Dat lukt vrij 
snel; heeft met het ons-kent-ons gevoel in 
Hapert te maken. De ouderenzorg is er goed 
geregeld en mensen hebben iets voor elkaar 
over. Uiteraard hebben we ook uitvoerig met 
de gemeente overlegd en zij stonden achter 
het initiatief. Onlangs hebben we nog compli-
menten gekregen over hoe goed het bij ons 
allemaal geregeld is.”

Vrijwillig 
maar niet vrijblijvend

Jan Hendriks, penningmeester van Ouderen-
steunpunt d’Ouwe Pastorie, vertelt verder: 
“We hebben nu vijfentwintig chauff eurs op 
de lijst. Een enkeling rijdt elke dag maar het 
merendeel één à twee keer per week. Het 
is een vorm van vrijwilligerswerk waar een 
onkostenvergoeding tegenover staat, natuur-
lijk. Het moet geen geld kosten. Uiteraard 
wordt de benzine en een deel van de afschrij-
ving van de auto vergoed. Geheel vrijblijvend 
is het niet; er zijn mensen genoeg die in de 
ochtend een uurtje zouden willen rijden maar 
we verplichten de vrijwilligers wel om één dag 
beschikbaar te zijn. ’s Morgens cliënten bren-
gen, betekent ’s middags ook weer ophalen. 
Het werk is afwisselend genoeg want je krijgt 

regelmatig een andere route; voor de cliënten 
is dat prettig omdat ze zich vertrouwd gaan 
voelen bij meerdere chauff eurs. Het vergroot 
hun wereld ook weer. We vragen ook dat de 
chauff eurs een geschikte wagen hebben. Je 
vervoert oudere mensen, een klein autootje 
waar je met moeite in komt, is niet echt han-
dig.”

Goed team
Lonneke: “De groep chauff eurs die we nu 
hebben, is erg gezellig. Twee keer per jaar no-
digen we de groep uit voor een bijeenkomst 
waarin we gezellig wat drinken en met kerst 
geven we een klein presentje om onze waar-
dering uit te spreken. Sommige chauff eurs 
vinden het gezellig om na het rijden even een 
kop koff ie mee te drinken op de dagopvang. 
Dat is altijd goed en heel gezellig. We vragen 

van de chauff eurs om ervoor te zorgen dat de 
cliënten om 9.30 uur bij ons zijn en om 15.30 
uur moeten ze weer naar huis gebracht wor-
den. En dat op zoveel dagen in de week dat 
de chauff eur het prettig vindt of kan regelen 
met zijn of haar eigen agenda.”

Meld je aan
Zin gekregen om het team van chauff eurs te 
versterken? Doen! Als je in het bezit bent van 
een rijbewijs, een geschikte auto en de in-
tentie hebt om je te verbinden aan het team, 
ben je welkom. Leeftijd speelt geen rol. Stuur 
een mailtje naar info@zorgboerderijhapert.nl. 
Dan krijg je een uitnodiging voor een kennis-
making en rondleiding op de accommodatie. 
De cliënten van de zorgboerderij zijn je dank-
baar want zonder jouw hulp kunnen zij niet 
naar de dagbesteding.

Lonneke: "We vragen van de chauff eurs om ervoor te zorgen dat de cliënten om 9.30 uur bij ons zijn en om 15.30 uur moeten ze weer naar huis gebracht worden. En dat op zoveel 
dagen in de week dat de chauff eur het prettig vindt of kan regelen met zijn of haar eigen agenda.”

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
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’s Morgens begint mijn dag met het lezen 
van de krant. Wij zijn thuis nieuwsverslaafd. 
Als er in de buurt een kat heeft gejongd, 
dan laat ons dat koud. Nee, onze voorkeur 
heeft het nieuws dat groter verspreid wordt 
in een krant of journaal. 

Als bij ons de krant in de bus valt is het vol-
gende uur bestemd voor het doornemen 
van het nieuws. Op zaterdag is dat meer 
werk. Dan is de editie dubbel zo dik is. De 
krantenmakers gaan ervan uit dat Neder-
land in het weekend de tijd heeft voor lezen 
en kennis vergaring. 

Meestal kennen we wel de onderwer-
pen want, verslaafd als we zijn, kijken we  
’s avonds naar de actualiteitenprogram-
ma’s, niet de praatprogramma’s maar de 
programma’s waar journalistiek aan voor-
af is gegaan. We proberen daarmee toch 
diepgang te bereiken om een eigen me-
ning te vormen over onderwerpen die ons 
interesseren. Verslavend? Zullen we er een 
kleine “ja” van maken, dat komt niet zo 
hard aan. Nieuws genoeg te vinden. 

Het wil niet zeggen dat plaatselijk nieuws 
onze aandacht niet krijgt, zeker wel. We 
willen meeleven met zaken waar het ge-
meentebestuur, verenigingen en bedrijven 
in onze omgeving mee bezig zijn en er een 
mening over vormen. We zullen meeleven  
met mensen die bijzondere aandacht 
nodig hebben. Dat beschouwen we als een 
maatschappelijke plicht. Dat valt niet altijd 

mee, dat beseffen we goed, maar ook wij 
hebben slechts zeven dagen van 24 uur. 
 
De gedachte komt zo af en toe bij me op 
of we ons te druk maken om een mening 
te hebben over zaken die we zelf op geen  
enkele manier kunnen beïnvloeden. Zou 
het niet voldoende zijn om de mening 
van experts over te nemen? Dat zou een  
heleboel tijd besparen. We moeten kunnen 
vertrouwen op mensen die ter zake kundig  
zijn. Maar nee, dat geeft toch te weinig  
voldoening. Je moet zelf afwegingen 
maken om tot een eigen oordeel te komen. 
Het beste resultaat komt nog steeds tot 
stand als er meer mensen nadenken over 
alle aspecten van een onderwerp. Dan krijg 
je meer inzicht in zaken en meestal meer 
respect voor de bestuurders die met de 
uitvoering belast zijn. 

Waarom deze lange inleiding? Ik kan me 
niet aan de indruk onttrekken dat er in 
onze samenleving veel mensen zijn die een 
mening hebben waarbij het eigen belang 
wel erg hoog op het prioriteitenlijstje staat. 
Onder het mom van vrije meningsuiting 
wordt getracht meer vrijheid te nemen ten 
koste van andere mensen of zaken. Als er 
beperkende maatregelen worden afgekon-
digd is dat een goede reden om ertegen te 
protesteren door middel van winkelruiten 
in te gooien, brandjes te stichten, hulp-
verleners te belagen en een robbertje te  
knokken met de ME. Ik begrijp dat niet, 
zij die dit doen hebben toch ook ouders 
en grootouders. Zouden die achter hun  
gedrag staan? Vrijheid is toch niet alomvat-
tend, het houdt toch op bij het in gedrang 
komen van de vrijheid van de ander. 

Het is hopelijk niet zo dat dergelijke  
uitingen ook een vorm van verslaving zijn. 

Dick Bos

Verslaafd

column

REUSEL-DE MIERDEN - ‘51 tinten grijs’, 
had de aanhef kunnen zijn van de Ge-
zondheidsdag 2022, georganiseerd door 
de KBO-Brabant kring Reusel-De Mier-
den. Een tweejaarlijks terugkerend eve-
nement met een wisselend thema, door 
corona-perikelen nu één jaar later dan 
oorspronkelijk de bedoeling was.

Omdat het idee van veel mensen is, dat een 
gezondheidsdag, die door de KBO-Brabant 
wordt georganiseerd, vooral bedoeld is voor 
gepensioneerden en gezondheid en zorg-
vraag tenslotte iedereen aangaat, niet alleen 
gepensioneerden, hebben we dit keer als 
thema gekozen ‘50+ Gezondheidsdag’. Deze 
is op zaterdag 8 oktober, van 10.00 tot 16.00 
uur, in ‘t Drieske, Huisacker 1 in Hulsel.

Wat gaat u zien en beleven op deze dag?
We hebben een grote verscheidenheid van 
activiteiten. Kijken, luisteren, zelf actief bezig 
zijn. Uw gezondheid komt aan bod. Hoe  

vitaal te blijven door voldoende beweging en 
gezond eten. Wat doe ik met mijn vrije tijd? 
In oktober wordt in de gemeente Reusel-de 
Mierden Automaatje gelanceerd. Automaatje  
het succesvolle project, ondersteund door 
de ANWB, met als belangrijke doelstel-
ling de mobiliteit te vergroten, mensen die 
minder mobiel zijn in staat te stellen deel 
te nemen aan het maatschappelijk leven.  
Tijdens de Gezondheidsdag wordt hier uit-
gebreid informatie over gegeven.

Deelname is al toegezegd door: Duofietsen 
Reusel, Loket A tot Z, Automaatje Reusel-de 
Mierden, diëtiste Ria van Dijk, Wensambu-
lance, KBO-Brabant, huisartsen., apotheek 
Reusel, Seniorweb (o.a. over phishing), hob-
byclub (3D-kaarten en sieraden), Hobby 
schilderkunst, Natuurbegraafplaats de 
Utrecht, GGD ZO Brabant (met een fruit-
buffet), de Inspiratiebus (over domotica), 
Natuurlijk weer beter, fitness Hooge Mierde, 
voetreflex, buurtzorg, Zuidzorg, Zorg &amp, 
Welzijn Hulsel, Gehandicaptenplatform en 
Hoorwinkel van Boxtel.

Tijdens al deze activiteiten kunt u genieten 
van een stukje live muziek. 

Iedereen is van harte welkom!

50+ Gezondheidsdag
Organisatie: KBO-Brabant kring Reusel-De Mierden

EERSEL-REUSEL 
- Naast de cli-
nic ouder-kind-
gym in Duizel op 
woensdagoch-
tend en in Reusel 
op vrijdagoch-

tend, start Avanti-Turnivo begin oktober op 
zaterdagochtend extra clinics voor het offi-
ciële nijntje beweegdiploma in Reusel. 

De club biedt ouder-kindgym, speciaal voor 
kinderen van 2 en 3 jaar, aan in Duizel en 
Reusel. Kleutergym, voor kinderen van 4 en 
5 jaar, wordt alleen in Reusel aangeboden. In 
beide leeftijdsgroepen kunnen de kinderen 
het Nationale nijntje beweegdiploma beha-
len. Aanmelden voor een clinic kan www.
avanti-turnivo.nl. In Duizel wordt ouder-kind-
gym gegeven in de gymzaal van de St. Jan-
school op woensdag van 10.00 tot 10.50 uur. 
In Reusel zijn de lessen in de sporthal op 
vrijdagochtend van 09.00 tot 09.50 uur en 
op zaterdagochtend van 09.00 tot 09.50 uur. 

Kleutergym is in Reusel op zaterdagochtend 
van 10.00 tot 10.50 uur. 

Het opdoen van bewegingservaring is voor 
kinderen van deze leeftijd van groot belang 
voor hun ontwikkeling. De kinderen worden 
spelenderwijs gestimuleerd om te klimmen, 
klauteren, balanceren, hangen, springen of 
rollen. Een kind leert tijdens de les ook klei-
ne opdrachten uit te voeren. Daarnaast komt 
het inschatten van afstand, diepte, hoogte en 
verte aan de orde.

Ouder-kindgym in Eersel en Reusel
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Livera Bladel viert haar 10 
jarig jubileum. En wie jarig is 

trakteert! Bij iedere 
aankoop ontvang je een 

leuke verrassing.

Kom dit met ons vieren, we 
zien je graag in onze winkel!

Livera Bladel 10 jaar!

Sniederslaan 15A   •   Bladel

T. 0497 - 383 927

ER OP UIT

10-jarig jubileum Livera Bladel
Het gaat je nooit lukken… dat is wat ik, Hetty Teuwissen, van vele kanten hoorde toen ik 
vastbesloten was dat er in Bladel Centrum een Livera moest komen! Ondanks de recessie 
waar we destijds ook in zaten, wist ik zeker dat een Livera die ik voor ogen had een succes 
zou worden en zo geschiedde.

Op 25 september is het alweer 10 jaar geleden dat ik met een ferme zwaai mijn winkel aan 
de Sniederslaan opende en ja, dat was mega spannend. In grote getale stroomde echter de 
Bladelse vrouwen binnen, gevolgd door vele dames uit de Kempen en tot ver daarbuiten. 
Met een fantastisch team om mij heen helpen wij dagelijks met passie en plezier elke vrouw 
in mooi en goed passende lingerie, bad- en homewear en daar zijn wij samen ontzettend 
trots op.

Een grote dankjewel aan al onze klanten, want wat stel ik het op prijs dat u bij een lokale 
winkel als de mijne koopt. Mede dankzij ú allen kan ik mijn droom als ondernemer waar 
blijven maken en mag ik elke dag mensen een blij gevoel geven. 

Met onze klanten willen wij dit prachtige jubileum dan ook graag vieren op zaterdag 24 en 
zondag 25 september (tijdens de langste catwalk van de Kempen). En wie iets viert, die 
deelt uit 

Vieren jullie het met ons mee?

Tot dan!

Liefs namens ons allen,

Yvonne Merkx, Yvonne Aarts, Mayke Maas, Margriet Sol, 
Angelique van Doormaal en Hetty Teuwissen

REUSEL - 
Heb jij ooit al 
een keer ge-
dacht ik wil 
mezelf eens 
tot de max 

uitdagen en al mijn energie geven. Dit is 
je kans! De zomer is weer voorbij en Team 
Energy4Finn zoekt nieuwe Helden die in 
juni 2023 mee willen doen aan de Challen-
ge Mont Ventoux van Join4Energy. 

Geld inzamelen voor onderzoek naar een me-
dicijn tegen energiestofwisselingsziekte blijft 
belangrijk en het onderzoek maakt ook echt 
stappen. Het onderzoek is zover dat ze ver-
wachten dat het in 2026 is afgerond, daarna 
is het nog zorgen dat het de markt op komt. 
Daarom blijft Team Energy4Finn al zijn ener-
gie geven voor Finn en al zijn lotgenoten. 

Deze editie wordt extra bijzonder jaar, omdat 
Finn, onze zoon, die een energiestofwisse-
lingsziekte heeft, zelf gaat meedoen! Finn 
had deze wens uitgesproken aan Henri, zijn 
vriend, dat hij ook wel een keer zelf wilde 
meedoen als Held. En dan niet in zijn rolstoel, 
maar ook op een fiets. Die wens gaat uitko-
men dankzij de energie van zijn vader Hans, 
broer Hidde en vriend Henri, kan Finn met 
hun op een speciale duo-fiets de Mont Ven-
toux beklimmen. De challenge is een gewel-
dig evenement om mee te maken. 

Om mensen die twijfelen uitleg te geven wat 
de Challenge inhoud hebben we een infor-
matieavond op donderdagavond 29 septem-
ber in de Hooiberg bij Hollandershoeve in 
Reusel. Er is dit jaar een extra uitdaging op 
de Mont Ventoux en dat is dat je off road kunt 
wandelen (hiken)!

Team Energy4Finn zoekt 
nieuwe Helden
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Veel daken van woningen zijn geïsoleerd 
maar ten opzichte van de huidige normen 
vrij mager. Omdat de meeste warmte via 
het dak verloren gaat, is het belangrijk om 
het dak extra te isoleren.

Het dak is ook gemakkelijker extra te isole-
ren dan bijvoorbeeld de gevel of de begane 
grond. Je kunt er zowel van binnenkant als 
van buitenkant goed bij. De beste plaats voor 
isolatie is altijd de buitenkant. Dus dakpannen 
en panlatten er af en een nieuw dak maken. 
De industrie heeft hier op ingespeeld en levert 
speciale renovatieplaten. Bijvoorbeeld PIR-
platen met een de onderkant een laag glas-
wol. Deze laag is indrukbaar en daardoor ont-
staat er een mooie, dichte aansluiting op de 
bestaande dakplaat met tengels. 

Niet alleen de isolatie maar ook de luchtdicht-
heid wordt dan verbeterd. Daarvoor is ook 
extra aandacht nodig bij de aansluiting van 
het dak op de gevels en bij dakdoorvoeren.  
De PIR-plaat zorg voor de hoogste isolatie 
bij kleinste dikte. Als de platen er op liggen, 

kunnen de dakpannen weer terug, dezelfde 
of nieuwe. Je krijgt een nieuw dak dat weer 
vijftig jaren mee kan. 

Het Rijk geeft subsidie voor maatregelen om 
energie te besparen. Dat geldt ook voor het 
dak. Voorheen was een van de voorwaarden 
dat er meer dan één maatregelen wordt uit-
gevoerd. Onlangs heeft men die voorwaarde 
los gelaten en kan ook voor één maatregel 
subsidie worden aangevraagd. U krijgt maar 
de helft van de subsidie in het geval van twee 
maatregelen. De toegevoegde isolatie moet 
wel aan een bepaalde kwaliteit voldoen; de 
isolatiewaarde, Rd genoemd, moet groter of 
gelijk zijn aan 3,5 m²K/W. Dat is afhankelijk 
van de soort isolatie en de  dikte. De te ont-
vangen subsidie is 50% van €30 /m2 en kan 
worden aangevraagd bij rvo.nl/isde. 

Controleer bij een off erte altijd of het aan-
geboden isolatieproducten voorkomt op de 
maatregelenlijst 2022 van het RVO. 

Behoefte aan meer informatie, kom naar het 
EnergieLoket of stel je vraag via e-mail aan 
energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Extra dakplaten met subsidie   
Advies over energieverbruik

of nieuwe. Je krijgt een nieuw dak dat weer 

Afval kwijt? 
milieustraat DONDERS Esbeek

WWW.DONDERSGRONDVERZET.NL
Notelstraat 56 ■ Esbeek ■ Tel. 013 - 504 12 24

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

• Het stofferen van uw meubels
• Het bekleden van uw 
   auto-interieurs
• Motorzadels

De Hoeven 3 | 5541 RH ReuselDe Hoeven 3 | 5541 RH Reusel
Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308
www.meubelstoffeerderijreusel.nlwww.meubelstoffeerderijreusel.nl

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

HAPERT - Is fotogra-
fie & fotograferen 
jouw passie, maar 
wil je daar in verder 
komen en je hebt be-
hoefte aan contact 
met andere fotogra-
fen? Dan ben je wel-
kom in ons fotocafé, 

waar gezelligheid het belangrijkste is!

We doen elke maand activiteiten die we 
samen bepalen. Samen elkaar stimuleren en 
elkaar helpen met technieken want uiteinde-
lijk gaat het om een mooie foto. We verwach-
ten wel dat je enige basiskennis van fotogra-
fie en je camera hebt. Samen delen we de 
passie voor fotografie!

Heb je nog vragen, mail dan naar info@
richardsimons.nl of bel 06-13437693.

Is fotografi e & fotograferen jou passie?

Vanaf nu tot en 
met 30 septem-
ber zullen twee 
m e d e w e r k e r s 
van het Monu-
mentenhuis Bra-
bant een onder-

zoek uitvoeren naar de cultuurhistorisch 
waardevolle panden in Eersel. Eersel telt 
een zorgvuldig opgestelde lijst van cul-
tuurhistorisch waardevolle panden. Deze 
panden vertellen iets over de geschiedenis 
van het dorp dat van nationaal of regionaal 
belang is. Deze panden kennen een minder 
strikte bescherming dan bij een gemeen-
telijk monument, maar behoud van het 
aanzicht en historisch karakter staan cen-
traal als er verbouwingsplannen zijn. 

Omdat het alweer een tijdje geleden is dat 
we de lijst van cultuurhistorisch waardevolle 
panden hebben bijgewerkt, zijn we nu druk 
bezig met de actualisatie van ons bestand. 

Voor alle zes de kernen in de gemeente Eer-
sel gaan we dit doen. We starten nu met de 
kern Eersel.

Waarom doen we dit?
Het is belangrijk dat de cultuurhistorisch 
waardevolle panden in de gemeente een 
goede omschrijving hebben, zodat we weten 
in welke staat de gebouwen verkeren. Dit 
is vooral belangrijk voor toekomstige (ver)
bouw-, bestemmings- en omgevingsplannen. 
Ook stelt de gemeente haar erfgoedbeleid er 
op af en wordt de informatie meegenomen 
bij vergunningaanvragen. Hoe meer infor-
matie we over de panden hebben, hoe beter 
we deze aanvragen kunnen beoordelen. Ook 
kunnen we onze panden met behulp van deze 
informatie beter beschermen en ons ruimte-
lijke beleid verbeteren waar nodig. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het Monumentenhuis Brabant gaat de pan-
den in Eersel fotograferen vanaf de openbare 
weg. Iedereen heeft in principe het recht om 
monumenten en cultuurhistorisch waarde-
volle panden te fotograferen. Toch willen we 
jullie hier via deze weg over informeren, zodat 
het niet als een verrassing komt. Alle bewo-
ners en eigenaren van de panden ontvangen 
ook een brief. 

Heb je nog vragen?
Vragen over het onderzoek kun je stellen aan 
Niels Groot, Beleidsmedewerker Erfgoed 
en Duurzaamheid bij de gemeente Eersel. 
Dit kan per mail via n.groot@eersel.nl of 
door te bellen naar ons algemene nummer 
(0497)531300. Niels is bereikbaar op maan-
dag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
09.00 en 17.00 uur.

Cultuurhistorisch waardevolle 
panden in Eersel
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GOOSKENS HOUT heeft de VICK-prijs gewonnen
voor beste onderneming van de Kempen.

Gefeliciteerd namens alle collega s! ’

CASTEREN - Woensdag 14 september was 
in gemeenschapshuis Den Aord een fees-
telijke middag georganiseerd vanwege het 
60-jarig bestaan van KBO Casteren. Ruim 
100 leden genoten van de koff ietafel en het 
vertier dat geboden werd. 

Tijdens de pauze werd Harrie Tholen verrast 
door het uitreiken van een oorkonde en zil-
veren speld van KBO Brabant vanwege zijn 
verdienste voor KBO Casteren. Fred Jansen 
(voorzitter) bedankte Harrie voor zijn tome-
loze inzet als bestuurslid en 9 jaar lang voor-
zitterschap. De onderscheiding was zeker op 
zijn plaats.

Hierna werd de polonaise ingezet en aan 
einde van de middag ging iedereen met een 
tevreden gevoel èn een passend KBO-ge-
schenk huiswaarts. Leden die niet aanwezig 
waren kregen het presentje thuisbezorgd.

KBO Casteren is een actieve vereniging en 
de doelgroep is 55+. Er zijn activiteiten voor 
zowel de jonge als de oudere senior. Wil je 
aanmelden als lid, dan kan dit bij Janus van 
de Wijdeven, tel. 06-44574863. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen 
met het secretariaat, Annie van Luff elen, tel. 
06-27390980 en kbocasteren@gmail.com.

Zilveren KBO-speld voor 
Harrie Tholen

Harrie Tholen neemt afscheid als voorzitter en ontvangt een zilveren KBO-speld

HOOGE MIERDE - Op vrijdag 30 septem-
ber zijn tieners van 12 tot en met 17 jaar van 
harte welkom voor het Teenage Dance Ex-
perience feest in De Schakel, De Stad 5 in 
Hooge Mierde. 

De Schakel wordt voor deze gelegenheid 
speciaal omgebouwd zodat de jeugd zich op-
timaal kan vermaken en kan genieten van de 
muziek van DJ Tyme. Er is ook een gastoptre-
den van DJ Souza, bekend van de Elsom en 
vele andere evenementen. 

De entree is gratis voor iedereen vanaf 12 tot 
en met 17 jaar. Het feest begint om 19.30 uur 
en eindigt om 22.30 uur. Deze avond wordt 
aangeboden ter gelegenheid van het 25-

jarig jubileum van de Gemeente Reusel-De 
Mierden. Het zou fijn zijn als we de jeugd op 
deze wijze weer in een informele sfeer met 
elkaar in verbinding kunnen brengen, en bij 
succes dit evenement in de toekomst kun-
nen herhalen.

30 september Teenage Dance 
Experience feest in De Schakel

HAPERT - Heb jij je 
stembanden alweer 
opgewarmd om volle 
bak mee te blèren met 
onze knallende mu-
zieknummers? Of heb 
jij je dansschoenen 
alweer aangetrokken 

om je beste moves te laten zien? Dan ben 
jij helemaal klaar voor Into the Music 2022! 

En we hebben goed nieuws voor je, want 

vanaf zaterdag 24 september koop je jouw 
kaartje via onze webshop.

Into the Music wordt georganiseerd door mu-
ziekvereniging Kunst Adelt. Ook dit jaar heb-
ben de beste zangers, DJ’s en artiesten voor 
je geregeld. Dus reden genoeg om met jouw 
vriendengroep, familie of met je collega’s te 
komen luisteren. Ga voor kaarten en informa-
tie naar onze website: 

www.intothemusic.nl

Kaartverkoop gestart  
voor Into the Music!
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VALKENSWAARD - Het weekend van 1 en 
2 oktober wordt op het Eurocircuit in Val-
kenswaard alweer het laatste rallycross-
kampioenschapsweekend van het seizoen 
georganiseerd. Tientallen rijders in ver-
schillende klassen gaan de strijd met el-
kaar aan in het gecombineerd Nederland/
Belgisch kampioenschap. 

Van pittige open Cross Cars en RX Superbug-
gies tot alle klassen gesloten auto’s, RST’s 
en 2CV’s. Het belooft een mooi weekend te 
worden, zowel voor de teams als voor het 
publiek, dat uiteraard weer welkom is. De 
toegangsprijs bedraagt slechts € 10,- p.p. per 
dag. Voor kinderen vanaf 5 jaar is de entree 
zelfs maar € 5,- en onder de 5 jaar gratis.

Het rallycrossseizoen van de Nederlandse 
Rallycross Vereniging op het legendarische 
Eurocircuit telt jaarlijks drie kampioenschaps-
weekenden. Begin april werd het seizoen ge-
opend met het eerste NK/BK weekend. In au-
gustus werd gereden voor het Nederlands/
Duits kampioenschap. Het eerste weekend 
van oktober staat het gecombineerd Neder-
lands/Belgisch kampioenschap weer op de 
agenda. Verder zijn er het hele seizoen nog 
ééndaagse kampioenschapswedstrijden, 
waar net als bij de vrije trainingen, ook pu-
bliek van harte welkom is. De data zijn ove-
rigens allemaal te vinden op de website van 
NRV Eurocircuit: www.nrv.club.

Aantrekkelijk voor publiek
Rallycross blijft voor het publiek geweldig om 
te zien. De baan is grotendeels te overzien en 
maar net een kilometer lang, waardoor de au-
to’s vaak en in rap tempo voorbij komen. Het 
circuit is bovendien voor 60% verhard en 40% 
onverhard, wat de rallycross tot een bijzonder 
uitdagende en leuke tak van autosport maakt. 

En of het nu om de Supernationals gaat met 
flinke motorvermogens, de Eenden of de 
RST’s als fantastische instapklasse voor de 
jeugd, in elke klasse wordt op het scherpst van 
de snede gereden en stevig strijd gevoerd om 
als eerste over de streep te komen. 

Publiek is op beide wedstrijddagen van harte 
welkom vanaf 10.00 uur ’s morgens. En-
treekaartjes zijn te koop aan de kassa van het 
Eurocircuit, aan de Victoriedijk in Valkens-
waard. De paddock is overigens ook voor 
publiek toegankelijk, zodat je de authentieke 
sfeer van de rallycross op het Eurocircuit op-
timaal kunt beleven.

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

SPORTIEF

1 en 2 oktober NK- en BK-
wedstrijden NRV Eurocircuit
Laatste rallycrossweekend van een succesvol seizoen

REUSEL - Is uw doch-
ter/zoon op zoek naar 
een (nieuwe)  sport, 
denk dan eens  aan 
een  jeugdlidmaat-
schap bij tennisver-
eniging De Kempha-
nen in Reusel.

Speciaal voor jeugdleden hebben wij een 
aanbieding waarbij  je het lidmaatschapsgeld  
terugkrijgt bij het volgen van een volledige  
cyclus van 12 tennislessen (groepjes van 4 
tot 8 personen onder leiding van onze tennis-
leraar Max van Dun). Verder worden er voor  
onze  jeugdleden  het  hele jaar door verschil-
lende activiteiten georganiseerd, zodat ieder-
een echt betrokken raakt.  

De tennisclub biedt de mogelijkheid tot het 
nemen van een gratis proefles. Hiervoor kan 
men een aanmelding doen op onze onder-
staande website-adres en via info@dekemp-
hanen.nl. De proeflessen vinden (voorlopig) 
op maandag plaats tussen 17.00 en 19.00 uur. 
U kunt verdere vragen op bovenstaand info- 
adres  stellen of telefonisch contact opne-
men  met onze tennisleraar op 06-40455051 
of met het bestuurslid coördinator jeugd, tel. 
06-51348091 (Herman van Buggenum). Tot 
ziens  op ons tenniscomplex op sportpark 
Den Hoek in Reusel.

www.dekemphanen.nl

Nieuwe jeugdleden 
van harte welkom 
bij tennisclub 
De Kemphanen
in Reusel

BLADEL - Op zondag 
16 oktober kunnen 
wandelaars op De 
Tipmast in Bladel te-
recht voor de Herfst-
wandeling. De organi-
satie is in handen van 
Loopgroep No-Limits.

No-Limits zorgt de laatste jaren voor een 
voortreffelijke organisatie met mooie routes 
en een gezellige ambiance. Zoals elk jaar is 
Hotel De Tipmast uitvalbasis voor de Herfst-
wandeling in Bladel. Het schitterende natuur-
gebied rondom De Tipmast staat er borg voor 
dat de sportieve wandelaar kan genieten van 
aantrekkelijke flora en fauna.

Wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden: 
2, 5 en 10 kilometer. Wandelaars op de 2 en 5 
km kunnen starten tussen 08.30 en 12.00 uur. 
Wie 10 kilometer wil wandelen, moet zorgen 
dat hij voor 11.00 uur op pad is. Het start-/
finishbureau sluit om 14.00 uur. Deelnemen 
kost € 4,00. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis 
deelnemen. Alle deelnemers ontvangen een 
tegoedbon voor een kop soep bij inschrijving.
Koffie, thee en ranja is gratis verkrijgbaar.

Voor meer informatie kan men contact opne-
men met Martien Lemmens, tel. 06-46793904 
of via

www.no-limitsbladel.nl

Herfst-
wandeling 
No-Limits

Heb je PC55 
een keer 

niet ontvangen?

Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen

Geef een bezorgklacht altijd door via www.pc55.nl/bezorgklacht

AFHAALPUNTEN

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

Gemeentehuis Bladel Markt 21 Bladel
Visit Bladel Markt 21A Bladel
Tuincentrum Groenen Hulselseweg 11 Bladel
De Houtwinkel Industrieweg 3 Bladel

Visit Reusel Kerkplein 69 Reusel
Esso Wilhelminalaan 9 Reusel
Tamoil Turnhoutseweg 32A Reusel

Gemeenschapshuis De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel

Even de tijd nemen voor de lokale berichten....
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12.00|17.00

25.09.2022
modeshow

eersel

SHOWS OM 13.00 & OM 15.00

KINDERACTIVITEITEN

DJ & COCKTAILBAR

KOOPZONDAG, DIVERSE WINKELS
GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00

WWW.VISITEERSEL.NL

NIEUWSTRAAT 8  EERSEL  0497 - 55 69 96     WWW.SPURKE.NLNIEUWSTRAAT 8  EERSEL  0497 - 55 69 96     WWW.SPURKE.NL

NAJAARSMODE 

Nieuwe 
collectie

ZONDAG 25 SEPTEMBER

modeshow
op de markt

in Eersel
MODEWINKELS OPEN 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

MA - VRIJ  09:30-18:00
ZAT  09:30-17:00
ZO 25 SEPT 12:00-17:00

NIEUWE KAART!!
VANAF 1 OKTOBER HEBBEN WIJ EEN GEHEEL

VERNIEUWDE KAART. JE KUNT BIJ ONS 7 DAGEN
PER WEEK TERECHT VOOR MEESTERLIJK SCHEPIJS,

VERS GEBAK, WARME LUIKSE WAFELS EN
BOURGONDISCHE TOSTI'S.

OOK SERVEREN WIJ ELKE DAG EEN VERSE
DAGSOEP VOOR MAAR €2,00!

OP 1 EN 2 OKTOBER

KRIJGT U EEN GRATIS

BOLLETJE IJS NAAR

KEUZE BIJ EEN LUIKSE
WAFEL

ACTIE!!

TROPRIJT 7 5531 NA BLADEL
WWW.KAMERAET.NL/GOED-TOEVEN
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Mijn duim gaat omhoog voor alle klanten van AH die hun 
statiegeldbonnetje hebben geschonken voor de kinder-
crèche Sagrada Familia in Leme, Brazilië. Ook gaat 
mijn duim omhoog voor mijn vaste jaarlijkse sponsors. 
Hartelijk bedankt allemaal ofwel ‘muito obrigado’.

Frans van de Sande

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

Een duim omhoog voor onze Kees die al 40 jaar vrijwilli-
ger is bij de Boerenmèrt Hapert.

De Kakkies

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

Een duim omhoog voor Ad en Yvonne Basten voor de welkomstboeketten in Den Tref voor de 
bewoners van de crisisnoodopvang. 

Een vrijwilliger

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

Heeft u 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 hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... de suikerspin is 
uitgevonden door een 

tandarts? 

Tandarts William Morrison 
vond samen met 
John Wharton de 

suikerspinmachine uit en 
vroeg er patent op aan. 
De suiker wordt in een 
centrifuge gestrooid, 

die verhit wordt. Door het 
snelle ronddraaien worden 
de gesmolten draadjes 
suiker naar buiten 

geperst, waardoor ze snel 
weer afkoelen en 

tegelijkertijd om een 
stokje gewonden worden.

www.loesje.nl

www.pc55.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

Garagesale 
BV Rond de Vijftak

BLADEL - Buurtvereniging Rond de 
Vijftak in Bladel houdt een garagasale 
op zondag 25 september, van 10.00 tot 
14.00 uur. 

De straten die hiermee aan doen zijn: 
Wilhelminalaan, Willem van Oranjelaan, 
Margrietlaan, Pr. Hendriklaan, Irenelaan, 
Emmaplein, Emmastraat, Christinelaan, 
Pr. Bernhardstraat, Burg. Goossens-
straat, Oranje Nassalaan, Julianaplein, 
Hofstad, Deken Boexstraat, Pius X straat 
en deel van Dr. Zijlmanstraat.

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Kienen in Bladel
Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 6 oktober  
een kienmiddag. Deze wordt ge-
houden van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur in De Schouw, Emma-
plein 2 in Bladel. 

U kunt voor informatie altijd contact 
opnemen met Marij Jansen. telefoon 
06 29183248.

Iedereen is van harte welkom. 

Jeu de boules 
Alleenstaande Groep Bergeijk en Omstreken
Op zondag 2 oktober is er jeu de boules van Alleenstaande Groep Bergeijk en Om-
streken aan de Norbertusdreef in Dommelen.

Het begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Eigen bijdrage is € 7,50. Inschrijven voor 
25 september bij Sjaan. Voor meer info: Gonnie van de Boomen, tel. 06-22170939.

VALKENSWAARD - In 2022 wordt alweer 
voor de 32e keer door de Valkenswaard-
se toerclub TC De Valkenrijders een 
MTB-toertocht georganiseerd.

Na 2 jaar geen MTB-tocht te hebben geor-
ganiseerd is de MTB-tocht van de Valkenrij-
ders weer terug. Dit jaar is er gekozen voor 
een volledig nieuw parcours. Een fantastisch 
mooie route door de prachtige omgeving 
rondom Valkenswaard. De start van deze 
prachtige tocht zal zijn op het adres Dra-
gonder 33B in Valkenswaard. De tocht zal 
gehouden worden op zondag 25 september. 

Er kan een keuze gemaakt worden tussen de 
afstanden 30 of 55 km. De route is volledig en 
duidelijk uitgepijld. Op de controlepost circa 
halverwege de tocht wordt er gratis sport-
drank of thee met koek en fruit aangeboden. 
Bij aankomst is er gelegenheid om de fietsen 
te reinigen. In de directe omgeving is er volop 
parkeergelegenheid.

Inschrijven kan tussen 08.30 en 10.30 uur bij 
onze vertreklocatie Dragonder 33B in Val-
kenswaard. Inschrijfkosten bedragen € 5,00 
(kinderen tot 12 jaar mogen gratis deelne-
men).

32e MTB-toertocht 
TC De Valkenrijders
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Cordaad Welzijn zoekt 
vrijwilligers in Bladel

Vertrouwensmaatje
Een 63-jarige Iraanse man woont al jaren in 
Nederland. Meneer is vanwege lichamelijke 
klachten beperkt mobiel en vindt het lastig 
om hulp te vragen. Hij zou graag in contact 
komen met een kordate vrijwilligster van 
ongeveer zijn leeftijd om een praatje mee te 
maken. 

Muziekliefhebber 
Een meneer van 88 jaar is weduwnaar en veel 
alleen. Hij houdt van muziek en speelt zelf  
accordeon. Hij zou graag met een maatje wat 
meer onder de mensen komen. Samen een 
terrasje pakken of naar Heidelicht in Mol om 
muziek te luisteren. Alle dagen zijn voor hem 
prima behalve op dinsdag.

Sociaal maatje 
Voor een 34-jarige vrouw, afkomstig uit 
China, zijn wij op zoek naar een maatje van 
haar leeftijd. Ze spreekt niet goed Nederlands 
maar verstaat het wel. Ze vindt het moeilijk 
om sociale contacten te leggen en hoopt dat 
jij haar wilt helpen. Vanwege haar werk graag 
iemand die op vrijdagmiddag of in het week-
end tijd heeft.
 

Word ook maatje!: 
Mail eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl of 
bel naar 06-58797156

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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 12-uurtje van Café ‘t Pleintje. 

Om uw gewonnen prijs in ontvangst 
te nemen, neemt u dit artikel binnen  
8 weken mee naar:

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

 Openingstijden:
 maandag gesloten
 dinsdag  08.30 - 17.30 uur
 woensdag  08.30 - 18.00 uur
 donderdag  08.30 - 18.30 uur
 vrijdag  08.30 - 20.00 uur
 zaterdag  08.00 - 17.00 uur

HANDIG! 

Online een 
afspraak maken 

via onze 
facebookpagina en website!

in de regio

SEPTEMBER 
T/M DECEMBER
EXPOSITIE SCHILDERIJEN
VAN RIANNE SCHELLE
Locatie: D'n Aanloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Tijd: openingstijden D'n Aanloop.

TOT EIND 
SEPTEMBER
BEZICHTIGING 
LAMBERTUSKERK
VESSEM
Locatie: Servatiusstraat 8, Vessem. Open: 
alle zon- en feestdagen van 14.00-16.00 uur. 
Met mooie schilderingen, prachtig vleugel-
altaar en monumentaal orgel.

4 OKTOBER 
T/M 6 DECEMBER
EXPOSITIE ‘VESSEM IN BEELD’
Landschappen, portretten en vrij werk van 
Jack Mies. Locatie: Praathuis, 
Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4, Vessem. 
Open: di. en do. 10.00-12.00 uur en 13.00-16.00 
uur, za. 13.00-16.00 uur. Gratis entree.

ZATERDAG 8 EN 
ZONDAG 9 OKTOBER
EXPOSITIE SCHILDERSVERENIGING
DE RIETPEN
Locatie: Samen 't Loo, Terlostraat 7, Bergeijk.
Tijd: za. 20.00-22.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis. 

T/M 
ZATERDAG 29 OKTOBER
EXPOSITIE/WEDSTRIJD 
DE HEKSENBOOM
De Heksenboom is een beukenboom in 
Bladel met een mooi verhaal. 
Locatie: Lijstenmakerij Kunsthandel van 
Antwerpen, Lange Voren 35, Eersel. Loop 
vrijblijvend binnen (tijdens openingstijden) 
en stem op je favoriete schilderij.

EERSEL - Datum: donderdag 13 oktober. Lo-
catie: De Eikenburg, Eikenburg 10 in  Eersel. 
Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. 
Toegang is gratis, evenals koffie en thee.

Dementie, depressie en onbegrepen 
gedrag 
Hoe kun je een depressie en dementie van 
elkaar onderscheiden? Hoe kun je met on-
begrepen gedrag omgaan? Deze avond gaan 
we hierover in gesprek met een psycholoog.

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg

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!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

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

*GOEDKOOPSTE ARTIKEL IS HALVE PRIJS

ALLE ARTIKELEN VAN | ONLY | VERO MODA | VILA | JDY
OBJECT | ONLY PLAY | JJXX | ONLY & SONS | JACK & JONES

2E ARTIKEL
HALVE PRIJS!

ZO. 25 SEPTEMBERMODESHOW IN HET DORP

OOK IN DE WEBSHOP! WWW.NUMMERZESTIEN.EU

DONDERDAG 22 T/M   ZONDAG 25 SEPTEMBER 12.00-17.00 UUR

VERMAAK

REUSEL - Speciaal voor de 
beginnende hardlo(o)p(st)
er die al heel lang niet meer 
of nooit gesport heeft. Wil je 
meer buiten zijn, lekker veel 
bewegen en samen met 
anderen aan je gezondheid 
werken? Kom dan meedoen 

met onze Start Running trainingen.

Op dinsdag 20 september zijn we bij AVR’69 
weer begonnen met een nieuwe cursus voor 
de beginnende hardloper met als ultieme 
doel om 5 km te kunnen ‘joggen’. Echt ieder-
een kan meedoen! Je kunt nog steeds aan-
sluiten bij deze nieuwe cursus.

Tijdens onze trainingen laten we je kennisma-
ken met alle facetten van het hardlopen. Aan 
bod komen o.a. warming up, cooling down, 
houding van het lichaam, looptechniek, spier-
versterkende- en lenigheidoefeningen. Ook 
besteden we ruim aandacht aan o.a. voeding, 
drinken, blessurepreventie, het juiste schoei-
sel, kleding enz. Met een uiterst gedoseerde 
opbouw van de te lopen afstanden, de juiste 
houding en een goede looptechniek kun jij 
straks ook genieten van deze sport. (Sport)
ervaring is niet nodig, het niveau bepaal je 
zelf. Samen gaat dat leuker, stimuleer je el-
kaar en is het gezelliger.

Bij AVR’69 beschikken we over de beste fa-
ciliteiten om de trainingen te ondersteunen. 
We starten op een mooie, nieuwe kunststof 
baan. Lopen op een kunststof baan geeft een 

uitstekende demping en is daardoor minder 
blessure gevoelig. Naast deze goede onder-
grond maken we gebruik van verschillende 
attributen ter ondersteuning van de training. 
Een groot voordeel van de baan is ook dat de 
trainer een goed overzicht heeft en iedereen 
kan volgen tijdens de training. Op de baan 
loop je immers niet snel verloren!

De trainingen worden gegeven op dinsdag- 
en donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur 
op het sportterrein van AVR’69 op sportpark 
Den Hoek aan de Turnhoutseweg in Reusel. 
Als je verhindert bent op één van de avonden 
krijg je ‘huiswerk’ en ga je zonder probleem je 
doel te bereiken.

Binnen 7 weken ga je van afwisselend wan-
delen en hardlopen in de eerste les komen tot 
30 à 35 minuten joggen in de laatste les. U 
kan daarna zonder problemen doorstromen 
naar één van onze bestaande trainingsgroe-
pen bij AVR’69. Ben jij ook op zoek naar een 
betere conditie, een gezonder lichaam maar 
vooral ook een gezellig uurtje sporten in de 
heerlijk frisse buitenlucht? Sluit dan alsnog 
aan en doe mee!

De eenmalige kosten zijn slechts € 30,00 p.p. 
Geïnteresseerd of nog vragen? Voor meer in-
formatie kijk je op onderstaande link of stuur 
een bericht naar onze trainer Edwin Pijnen-
burg: edwin.pijnenburg@gmail.com of bel 
naar 06-12825122. Hopelijk tot ziens!

www.avr’69.nl

Start Running weer 
van start gegaan!

EERSEL - Begin dit jaar kwam het boek en 
CD ‘Kouwe Kermis’ van JW Roy uit. Verha-
len over zijn Brabantse verleden en toe-
komst met als leidraad de kermis. En wat is 
er dan niet leuker dan zijn concert ‘Kouwe 
Kermis’ ook op een echte kermis te spelen. 

De nostalgische kermis van Bokshaai bood 
een uitgelezen kans om de sfeer van de lied-
jes en het boek tot leven te brengen. Zo ge-
zegd zo gedaan, dus op zondag 25 septem-
ber is er om 11.00 uur een concert van JW Roy 
en zijn makkers Ruud van den Boogaard en 
Gabriël Peeters in de tent van Bokshaai ker-
mis. Tickets te bestellen via jwroy.nl en wie 
tickets heeft voor het concert  kan zich tevens 
opgeven voor de nostalgische wielertocht die 
in de vroege ochtend van die dag plaats zal 
vinden. Start is om 08.30 uur. Opgeven voor 
de wielertocht kan via h.mollen@ziggo.nl.

JW Roy op 
Bokshaai kermisFoto: Femke Hoogland

Duysels Muziek 
Café in De Smis
Met een optreden van 

The Last Straw

DUIZEL - Een aantal enthousiaste 
Duizelnaren hebben in samenwerking 
met Dorpshuis de Smis het plan op-
gevat om ‘winterse’ zondagmiddagen 
een stuk leuker te maken in Duizel. 

Wanneer de dagen korter worden en 
de temperatuur daalt, organiseren we 
muziekmiddagen in De Smis, Smitseind 
33a. Onder het genot van een hapje en 
een drankje en goed gezelschap samen 
kijken en luisteren naar een band. 

Onze eerste editie van het Duysels Mu-
ziek Café zal plaatsvinden op zondag 16 
oktober. Om 16.00 uur gaan we begin-
nen en rond de klok van 19.30 uur ron-
den we het weer af. Uitslapen en op tijd 
naar huis gegarandeerd, perfect voor de 
zondag!

Onze eerste middag wordt er opge-
treden door The Last Straw. Zij spelen 
meerstemmige akoestische covers met 
wortels in americana, country en een 
vleugje blue grass. 

De volgende edities van het Duysels 
Muziek Café zijn ook al ingepland en 
zullen plaatsvinden op 15 januari en 26 
maart. Zet ze vast in je agenda, want het 
wordt natuurlijk keigezellig. 

Tot ziens in De Smis in Duizel!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Dag van de Mantelzorg op donderdag 
10 november 2022 
Luncht u gezellig mee?
Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking 
heeft? Dan bent u waarschijnlijk mantelzorger. 
Mantelzorg kan zowel praktisch van aard zijn zoals 
boodschappen doen of helpen bij huishoudelijke klusjes, 
maar het kan ook gaan om persoonlijke zorg zoals hulp 
bij het douchen en aankleden. We vinden het bieden 
van mantelzorg veelal vanzelfsprekend, maar het is naast 
een mooie taak vaak ook een zware taak. 

De gemeente Bladel wil alle mantelzorgers daarom 
hartelijk bedanken voor hun waardevolle zorg met de 
jaarlijkse mantelzorgwaardering en -activiteit. De 
waardering bestaat uit een cadeaukaart ter waarde van 
€ 25,- die u bij alle aangesloten ondernemers van Bladel 
Centrum en MKB Hapert naar eigen wens kunt 
besteden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een lekker 
hapje en/of drankje, een mooi cadeau, een 
beautybehandeling of een bloemetje. Ook verzorgt 
gemeente Bladel in samenwerking met Cordaad Welzijn 

weer een heerlijke en vooral gezellige lunch voor alle 
mantelzorgers van Bladel.  

U bent van harte welkom!! Op donderdag 10 november 
2022 in de nieuwe MFA Hart van Hapert.

12:00 uur  Ontvangst met welkomstdrankje 
12:15 uur  Openingswoordje wethouder Davy Jansen
12:30 uur  Heerlijke lunch 
15:30 uur  Einde

Hoe meld ik me aan voor deze Mantelzorg-lunch op 
10 november 2022?  Stuur een mailtje naar 
infozorgenwelzijn@cordaadwelzijn.nl of bel op 
maandag of vrijdagochtend naar het infopunt Zorg en 
Welzijn 0497 – 72 16 21.

Hoe meld ik me aan voor de mantelzorgwaardering? 
Kijk op www.bladel.nl/mantelzorgwaardering en vul het 
webformulier in.

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 30 augustus 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Beslissing op bezwaar tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen aan het adres Ganzestraat 27a in 
Hapert
Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning 
voor het verbouwen van een voormalige 
woonboerderij naar een educatie/vergaderruimte 
wordt ontvankelijk en gegrond verklaard en het 
bestreden besluit met het toevoegen van de 
activiteit “afwijken bestemmingsplan” en 
aanvullende motivering wordt in stand gelaten.

Incidentele subsidieverhoging 2021 
cliëntondersteuning MEE
1.  De subsidie wordt eenmalig verhoogd met 

€ 13.036,- en deze subsidieverhoging wordt 
verwerkt middels een hogere subsidievaststelling;

2. De subsidieverhoging 2021 wordt verwerkt in de 
Najaarsnota 2022.

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.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       Wilhelminalaan 36, uitbreiden van een woning. 

Datum besluit: 8-9-2022;
•       Mastbos 17 en 17A, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 8-9-2022;
•       Steenslag 1, veranderen van de inrit en 

parkeervakken. Datum besluit: 8-9-2022.

Hoogeloon
•       Dominépad 5, verbouwen en uitbreiden van een 

woning. Datum besluit: 8-9-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Veilig Oord 5, kappen van één boom;

•       Bredasebaan 3, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het realiseren van een B&B 
in het bijgebouw.

Hoogeloon
•       Ir. Mettropweg 3, bouwen van een loods.

Netersel
•       De Hoeve 16, uitbreiden en verbouwen van een 

woning.

Verleende omgevingsvergunning
Casteren
•       Hoogeind 4 en 4D, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het splitsen en uitbreiden 
van een woonboerderij en het aanleggen van een 
inrit. Datum besluit: 6-9-2022.

Hoogeloon
•       Breestraat 25, verplaatsen van twee bestaande 

bulkrekken. Datum besluit: 12-9-2022.
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. Reconstructie Hallenstraat / Kleine Hoeven  Bladel / Reusel week 34-2022 t/m week 46-2022 Huijbregts Infra  N.V. (Reusel), i.o.v. de gemeente Reusel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Vertrokken naar onbekende bestemming

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

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Szczur, M 04-03-2001 Castersedijk12, 5527 JS Hapert 12-09-2022 Land onbekend

Onszko, K.B. 17-06-2000 Castersedijk12, 5527 JS Hapert 12-09-2022 Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 
24 oktober 2022.

In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, 
adres, telefoonnummer en de datum vermelden én 
het bezwaarschrift ondertekenen.

Bladel
•       Raamloop 4, bouwen van een opslagloods. 

Datum besluit: 8-9-2022;
•       Rond Deel 26, uitbreiden van een veldschuur. 

Datum besluit: 12-9-2022;
•       Bossingel 11, bouwen van een bungalow met 

bijgebouw. Datum besluit: 12-9-2022.

Hapert
•       Ganzestraat 42A, aanleggen van een inrit. Datum 

besluit: 7-9-2022;
•       Diamantweg 54, afwijken bestemmingsplan voor 

een tijdelijke buitenopslag. Datum besluit: 
13-9-2022;

•       Alexanderhof 7, afwijken bestemmingsplan voor 
het tijdelijk huisvesten van asielzoekers. Datum 
besluit: 9-9-2022;

•       Diamantweg ongenummerd, bouwen van een 
uitkijktoren met drie LED-schermen. Datum 
besluit: 8-9-2022;

•       Diamantweg ongenummerd, aanleggen van een 
inrit. Datum besluit: 13-9-2022.

Verleende Alcoholvergunning

Hapert
•       Oude Provincialeweg 21, uitoefenen van een 

para-commercieel horecabedrijf. Datum besluit: 
7-9-2022;

•       Nieuwstraat 18, uitoefenen van horecabedrijf 
“t Smulhuis. Datum besluit: 8-9-2022.

Bladel
•       Markt 2, uitoefenen van horecabedrijf De Mex,  

Datum besluit: 12-9-2022.

Verleende exploitatievergunning

Hapert
•       Nieuwstraat 18, exploiteren van horecabedrijf 

‘t Smulhuis. Datum besluit: 8-9-2022.

Bladel
•       Markt 2, exploiteren van horecabedrijf 

De Mex. Datum besluit: 12-9-2022.

Verleende vergunning APV - 
Bijzondere wet

Bladel
•       Markt 2,  aanwezig hebben van 
        2 kansspelautomaten. 
        Datum besluit: 12-9-2022.

Casteren
•       Casteren, organiseren van een kermisloterij 

in Casteren 2022 (t/m 2026). 
Datum besluit: 7-9-2022.

Melding APV - Bijzondere wet
Hapert
•       De Pan 15, organiseren van Cartierrally op 

25 september 2022.

Melding

Hapert
•       Diamantweg 22, starten van een bedrijf voor het 

realiseren van betonnen meubilair voor de 
openbare ruimte;

•       Diamantweg ongenummerd, starten van een 
bedrijf.

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:

Julianalaan 18 te Hapert

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Kloostertuin 
(achter Beatrixlaan 23), Bladel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Kloostertuin (achter Beatrixlaan 23), Bladel” ter inzage 
ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het 
toevoegen van één levensloopbestendige woning. Het 
is gelegen op Beatrixlaan 23, 5531 HA  Bladel. Het 
bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 23 september 2022 tot en met 
3 november 2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de 
stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC 
of met de heer T. Verdonk van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
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Mierds Stertheater Draait Door
Drie eenakters in verschillende genres op 7 en 8 oktober in Lage Mierde

Door Renate Matthijssen

LAGE MIERDE - Bij het Mierds Stertheater 
gaan ze het deze keer helemaal anders 
doen. Er komen drie eenakters, in ver-
schillende genres en de bezoekers krijgen 
alles op één avond te zien. De titel van de 
productie slaat op hen: ‘Mierds Sterthea-
ter Draait door’, want na elke voorstelling 
gaat het publiek naar de volgende zaal. De 
drie regisseurs schoven bij PC55 aan om te 
vertellen over hun producties.

Iets anders
De vraag om ‘iets anders’ kwam vanuit de 
leden van Het Mierds Stertheater. Anzelien 
van Gorp vertelt: “Door corona zijn we eens 
na gaan denken over alternatieven voor een 
avondvullende productie. Hoe zouden we de 
voorstellingen toch door kunnen laten gaan, 
als de zaal eventueel niet volledig bezet zou 
mogen worden? We zijn met de leden in ge-
sprek gegaan en daar kwamen best mooie 
dingen uit. Bijvoorbeeld dat er een wens lag 
om een keer iets heel anders te doen dan een 
blijspel of klucht. Er waren liefhebbers voor 
serieus toneel. Daar zijn we als bestuur mee 
aan de slag gegaan en al snel kwamen we 
op het idee van drie eenakters op één avond. 
Dan kun je variatie bieden en kunnen spelers 
een keer iets anders doen. Tot nu toe zijn we 
blij met deze vorm.”

Blijspel
Het bestuur heeft gezocht naar eenakters die 
ongeveer een half uur duren en daar kwamen 
al snel drie stukken uit. Anzelien: “Ik ben van 
huis uit toneelspeler maar zag het zitten om 
een keer te gaan regisseren. Of tenminste: 
ik riep meteen dat ik dat wilde doen en later 
ging ik er pas over nadenken of ik het wel zou 
kunnen. Maar, wie A zegt moet ook B zeggen 
en ik ben gewoon begonnen. Het scheelt na-
tuurlijk dat ik de spelers al ken.’ Over de in-
houd van ‘haar’ stuk wil ze niet teveel zeggen. 
“Ik vind het leuk om het publiek te verrassen, 
maar tipje van de sluier wil ik wel oplichten. 

Het is een blijspel, speelt zich af in een Buurt-
huis en het gaat om wie het podium krijgt: de 
toneelvereniging of het zangkoor. Er is strijd 
tussen de regisseur en de dirigent en natuur-
lijk bemoeien de leden zich ermee. Er zijn 
maar vier spelers maar dat blijkt genoeg om 
een hoop verwarring te stichten.” Daar moe-
ten de bezoekers het mee doen, wie het wil 
zien, mag komen kijken.

Serieus toneel
Toon van Overdijk werd gevraagd om een 
eenakter voor zijn rekening te nemen. “Ik 
kies graag voor een stukje serieus toneel”, 
zegt hij daarover. “Ik zeg niet dat het moeilij-
ker is dan een klucht spelen maar het vraagt 
wel iets anders van de speler en ik vind het 
leuk om dat eruit te halen. Mijn stuk gaat over 
een gezin: vader, moeder en dochter. Vader - 
militair - is blind geworden tijdens een vre-
desmissie en heeft zijn dochter nooit gezien. 
De vraag rijst of hij een medische behandeling 
moet ondergaan om zijn zicht terug te krijgen. 
De relatie vader-dochter staat centraal in het 
stuk. Voor de rol van de 25-jarige dochter heb 
ik iemand gevraagd met nauwelijks acteerer-
varing. Sophie van de Wijdeven kende ik van 
een vorige regieklus en ik voorzag dat zij het 
aan zou kunnen. En dat bleek ook zo te zijn. 
Het is geen makkelijk stuk, zeker niet voor ie-
mand met zo weinig ervaring maar het gaat 
fantastisch. Er zit geen logische chronologie 
in het stuk en dat maakt het voor de kijker wel 
heel interessant. Je moet goed opletten maar 
het is zeker goed te volgen.” Toon schrikt er 
niet voor terug om ook nog wat technische 
uitdagingen toe te voegen. 

Tragikomedie
Frank Adriaansen is de derde regisseur, ook 
van origine speler bij Het Mierds Stertheater. 
“Ik heb niet veel regie-ervaring anders dan 
dat ik zelf geregisseerd ben maar het is leuk 
om te doen. Ik mocht met drie dames aan de 
slag voor een tragikomedie. Zij gaan alle drie 
anders om met een tragische gebeurtenis in 
hun jeugd en die heeft natuurlijk invloed op 
hun onderlinge verhouding. Een echte uitda-

ging voor de spelers maar het wordt echt heel 
mooi. De venijnige humor die erin zit maakt 
het stuk soms om te lachen maar het is zeker 
geen klucht. De spelers mogen hun karak-
ter helemaal uitdiepen en dat doen ze goed. 
Doordat je met zo’n klein groepje werkt, zijn 
de repetities vrij intensief maar daardoor kun 
je wel heel goed in je rol kruipen.”

Erbij zijn?
De voorstellingen zijn op 7 en 8 oktober en 

beginnen om 19.30 uur. Frank: “Iets eerder 
dan gewend, maar die tijd hebben we nodig 
omdat niet alle stukken even lang duren en het 
publiek van plaats moet verwisselen na elke 
voorstelling. De spelers willen ook heel even 
pauze want drie keer op één avond spelen, is 
intensief.” Kaarten à € 10,-  voor de voorstelling 
zijn te reserveren via de mail Mierdssterthea-
ter@hotmail.com of telefonisch op werkdagen 
tussen 18.30-20.00 uur op 06-5175 0917. Of 
scan de QR-code op deze pagina.

Het bestuur heeft gezocht naar eenakters die ongeveer een half uur duren en daar kwa-
men al snel drie stukken uit. Een blijspel, een stukje serieus toneel en een tragikomedie.

X 

  

 

7 en 8 oktober    
 
 

Kaartverkoop € 10,-    scan de  code,  
Mail naar  mierdsstertheater@hotmail.com 
of bel 06-51750917 ma-vr tussen 18.30 en 20.00  
 

Mierds      Theater 
 

19.30 - De Ster - Lage Mierde 
 
 

Draait door 

 
 
 

Een avond vol toneel    
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Woensdag 19.00 - 20.30u & Donderdag 18.45 - 20.15u

Probeer een gratis proefles!

“Een gezond
lichaam door yoga”

Yoga heeft eindeloze voordelen, zowel fysiek als 
geestelijk. Je gebruikt iedere spier van je lichaam, 
waardoor de algehele doorbloeding verbetert. 
Door je aandacht te richten op je lichaamsbe-
wustzijn, verdwijnen spanningen en blokkades, 
waardoor het lichaam herstelt. Het allermooist 
aan yoga is, dat het voor iedereen toegankelijk is!

En neem 3 introductielessen voor €18,-

info@helmashairbody.nl | 0497-382379 | Bladel

REUSEL - Zaterdag 1 oktober viert de ge-
meente Reusel-De Mierden haar 25-jarig 
bestaan. Samen door de kernen, met de 
huifkar, op de (duo) fiets, te voet of met de 
auto. Tussen 11.00 en 19.00 uur. Neem de 
tijd, maar denk eraan dat de tijd vliegt als u 
plezier heeft en wilt toch niets missen.

Er zullen de hele dag huifkarren tussen de 
diverse kerkdorpen rijden, de opstapplaatsen 
van de huifkarren zijn Myrthaplein in Hooge 
Mierde, 't Drieske in Hulsel, sportpark Den 
Daalacker in Lage Mierde en het Kerkplein 
in Reusel. De route is ongeveer 19 km en is 
bewegwijzerd. In de dorpen zijn korte wan-
delroutes.

Diverse activiteiten in de dorpen:
•  In Lage Mierde festiviteiten op het gildeter-

rein, met muziek vanaf de speciale podium-
trailer. Sport en spel met 'de guld' en tennis-
vereniging Twisselt.

•  Kermis van Hulsel, waar voor de jongste 
jeugd vrijkaartjes verkrijgbaar zijn. Uiter-
aard zolang de voorraad strekt en met een 
maximum van 4 per persoon. De band Nitro 
treed op in 't Drieske.

•  Hooge Mierde heeft een feesttent en muziek 
op het Myrthaplein met diverse kraampjes, 
en Oud Hollandse spellen. Speciaal voor de 
kinderen is er een luchtkussen, maar ook 
kun je meespelen met korfbalvereniging 
DDW en handboogvereniging Taxandriers. 

•  In Reusel op de dorpsroute zie je de tijdkij-
kertjes. Deze laten zien hoe Reusel er uitzag 
in vroegere tijden. Bij de Heemkamer, in het 
gemeentehuis, is expositie/tentoonstelling 
'25 jaar Reusel-De Mierden' ingericht. 

Voor iedereen toegankelijk
Vrijwilligers staan klaar met duofietsen om 
het rondje Reusel mee te fietsen, een leuke 
manier om kennis te maken met dit geweldig 
initiatief. Evenals de mogelijkheid om als een 
visueel beperkt persoon te ervaren hoe het is 
achter op een tandem mee te fietsen.

Voor zowel jong als oud is er van alles te 
doen, te bezoeken en te ervaren. Dus: loop, 
(duo)fiets of stap in de huifkar om dit alles 
ervaren. 

Op vrijdag 30 september trappen we het 
feestweekend af voor de jeugd van 12 t/m 17 
jaar met een Teenage Dance Experience in de 
Schakel in Hooge Mierde van 19.30 tot 22.30 
uur met DJ Tyme en gast DJ Souza.

Tot ziens in Reusel-De Mierden

Leuke activiteiten rondom
25-jarig jubileum 
gemeente Reusel- De Mierden
Zaterdag 1 oktober

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.

IN DE BUURT

REUSEL - In de laatste week van septem-
ber vindt de jaarlijkse collecte plaats voor 
HandicapNL. De helft van de opbrengst 
van de collecte gaat rechtstreeks naar 
Stichting Bij Ons. Stichting Bij Ons beheert 
een woonvoorziening voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking en/of 
autisme aan De Speelman in Reusel. 

Hier wordt woonruimte geboden aan 10 be-
woners uit de gemeente Reusel-De Mierden. 
Het opbouwen en onderhouden van een so-
ciaal netwerk is een belangrijk doel. Voor het 
organiseren van activiteiten en het in stand 
houden van de stichting is geld nodig. Wij zijn 
dan ook erg blij met dit aanbod van Handicap 
NL en willen de collecte dan ook van harte bij 
u aanbevelen. 

De vrijwilligers komen bij u aan de deur. U 
kunt contant geld geven via de collectebus-
sen, maar u kunt ook storten via een QR-co-
de. De vrijwilligers hebben een QR-code bij 
of u kunt gebruik maken van bijgevoegde 
QR-code. De grootte van het bedrag kunt u 
uiteraard aanpassen.
                                                      
Collectanten zijn nog 
van harte welkom. Aan-
melding hiervoor kan 
via Maria van Gompel, 
telefoon 0497-641664 
of 06-12369145.

Collecte Handicap.NL 
weer van start!
Laatste week van september

Zorg jij voor een schoon
thuis en een goed gesprek?

Als hulp b� het huishouden zorg je niet alleen voor een schoon 
thuis. Je bent met jouw levenservaring ook een f�ne gesprekspartner 
voor jouw cliënten. Kom werken als hulp b� het huishouden b� 
Oktober en ontdek hoe j� van betekenis kunt z�n.

Interesse of meer informatie?

hulpb�hethuishouden@zorginoktober.nl

088 – 245 77 95 

Vraag naar Annie, Helma of Ingrid. Zij helpen je graag verder!

werkenb�oktober.nl

Gezellige 
KBO

Muziekmiddag
HOOGE MIERDE - Op 27 september 
om 13.30 uur is er in de Schakel te 
Hooge Mierde een gratis  muziek-
middag voor de leden van de KBO de 
kring Reusel de Mierden.

De middag wordt afwisselend verzorgd 
door het koor ‘De Vroolijcke Noot’ en DJ 
Pirke.

Tijdens het optreden van DJ Pirke kan 
er ook gedanst worden. Op de achter-
grond worden beelden getoond van de 
playback show die tijdens het 60-jarig 
jubileum is opgevoerd.

EERSEL - Op woensdag 26 oktober viert 
AIC De Kempen hun 10-jarig bestaan. 
Peter Vermeulen, een autoriteit op gebied 
van autisme, komt dan een lezing geven in 
De Muzenval, Dijk 7 in Eersel.

Programma
- 18.30 uur: deuren open.
-  19.00 uur: opening door Els Brommet, voor-

zitter NVA Noord-Brabant Zeeland; Wim 
Wouters, burgemeester van de gemeente 
Eersel, en Eric Beex, wethouder Sociaal Do-
mein.

- 19.30 uur: aanvang lezing Peter Vermeulen.
- 22.00 uur: einde avond.

Kosten: € 7,50 voor NVA-leden en € 15,00 voor 
niet-leden (kosten incl. pauzedrankje). Uiter-
ste inschrijfdatum: 24 oktober, 16.00 uur. In-
dien u verhinderd bent, graag een afmelding 
sturen naar secretaris@nva-nb.nl, zodat we 
andere mensen kunnen toelaten.

Lezing Peter Vermeulen 
in De Muzenval
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Jolande Claassen
Ik werk al jaren bij Fitness Hapert met 
veel passie! Les geven is erg leuk, ik heb 
in al die jaren veel geleerd. Elke keer is 
er een nieuwe uitdaging in groepslessen. 
Chris en Arlette hebben daarom ook altijd 
de mogelijkheid geboden om op cursus te gaan en steeds 
beter te worden als instructeur. Leuk aan het werk in de 
sportschool is de relatie met klanten. Je krijgt vaak positieve 
reacties op je lessen. Door steeds veranderen van oefenin-
gen in de lessen gaan de klanten je ook waarderen. Ik werk 
al ruim 25 jaar bij Chris en Arlette dus de klanten worden 
een beetje familie van je. Heel gezellig is dat.

Laura Versmissen
Ik werk bij Fitness Hapert omdat:
Zo’n 25 jaar geleden kon ik niet kiezen 
tussen de dansacademie en de desig-
nacademie. Bij Fitness Hapert kon het 
allebei. Daarnaast is het een gezellige en 
knusse sportschool.
Ik ben trots op:
Al die  “die-hard” sporters die na al die jaren nog altijd bij 
ons sporten. Die zijn ongeacht leeftijd mega fanatiek, 
beresterk en superfit!
Ik ben het meeste dankbaar voor:
Alle deelnemers die elke week weer met goede zin naar 
mijn lessen komen. Daarnaast Chris en Arlette die mega 
flexibel zijn waardoor ik 15 jaar geleden toch naast het les-
geven mijn eigen bedrijf kon starten!
Ik heb het meest geleerd van:
Het lesgeven heb ik geleerd van Arlette en Nicole (van der 
Schoor), maar eigenlijk doe ik ook vaak mee met andere 
collega’s en elke keer denk ik o ja dat neem ik mee. Ik leer 
dus nog steeds.

Anne-Marie Gijsbers
- Fitness Hapert: ik werk er omdat 
    Ik heel graag zelf sport en mensen 
daarin kan coachen.

- Trots op  
   De deelnemers uit mijn lessen, dat 
   ze tijd vrij maken om een betere versie van 
  zichzelf te worden.                              
- Dankbaar voor  
   De gezelligheid van mijn collega’s en de vrijheid die Chris 
en Arlette mij bieden.

- Meest geleerd van Arlette en Chris.

Job Claassen
-  Ik werk er omdat ik graag actief 

bezig ben
- Trots op alle collega’s
-  Dankbaar voor alle kansen en 

opleidingen
-  Meest geleerd van 
   het geven van groepslessen

Karlijn Lavrijssen
Fitness Hapert, ik werk er omdat er altijd 
een fijne sfeer hangt, er enthousiaste 
sporters komen en ik hele leuke collega’s 
heb! Ik ben dankbaar dat ik al 18,5 jaar 
deel mag uitmaken van dit team en dat 
Chris en Arlette vertrouwen in hun perso-
neel hebben. Ik heb verschillende cursussen 
mogen doen die me verder hebben gebracht in het 
lesgeven. Elke keer sta ik weer met plezier voor de groep!

Ante Kroot
Waarom Fitness Hapert:
Knusse, professionele fitness waar ieder-
een wordt geaccepteerd.
Reden van beginnen:
Familiaire sfeer onder de sporters.
Ontwikkeling materialen / openingstijden / 
instructeurs:
Instructeurs zorgen ervoor dat iedereen gezien en gehoord 
wordt en kan trainen op eigen niveau en zij behouden de 
familiare sfeer intakt binnen de sportschool.
Wat betekent Fitness Hapert voor jou:
Een grote vriendengroep waarin iedereen welkom is!
Sfeer Fitness Hapert:
Knus, gezellig en professioneel.
Dankbaar voor…
Het warme bad waarin alle sporters én instructeurs in 
geaccepteerd worden!

Ivana Hoeks
Ik werk graag bij Fitness Hapert, omdat 
ik veel energie krijg om mensen te moti-
veren en te helpen in de sport.
Ik ben trots op de ouderen mensen die 
met veel energie komen sporten. Het 
is altijd gezellig bij Fitness Hapert. Ik ben 
dankbaar dat ik hier met veel plezier stage heb mogen lo-
pen in een super gezellige sfeer. Ik heb het meeste geleerd 

van Ante in het leren van groepslessen geven. kwa humor 
van Stefan.

Ad Fiers:
Waarom Fitness Hapert:
Omdat het de hoogste kwaliteit nastreeft, 
en ook de gemoedelijkheid onder elkaar 
is erg aanwezig.
Reden van beginnen:
Ik zocht iets goed, en waar ik lang mee veel 
plezier kon gaan trainen. Maar ook een sport 
waar ik beter van word, en veel in kan leren.
Ontwikkeling materialen/openingstijden/instructeurs:
Voor onze sport zeer goede materialen. De openingstijden 
zijn goed, maar ook omdat we dat gewend zijn. Instructeurs 
die ik ken zijn allen erg gemotiveerd, en willen het beste 
bereiken wat haalbaar is. Dat is kenmerkend voor Fitness 
Hapert.
Wat betekend Fitness Hapert voor jou:
De nodige vitamine, waar ik graag kom.
Beschrijf de sfeer van Fitness Hapert:
Gezellig en tegelijk serieus. Mensen die daar komen, komen 
er voor de sfeer en de kwaliteit die geboden wordt.
Dankbaar voor …..:
De vrijheid die we krijgen om te sporten. De onderlinge 
verhouding is erg aangenaam.

Stefan De Wit
In de bijna 6 jaar dat ik hier nu werk ben ik 
er ook goed achtergekomen wat ik leuk 
vind om te doen. Sportief bezig zijn en 
met mensen omgaan/helpen. Het mooie 
is dat er hier mensen van 13 jaar tot aan 
85 jaar binnenkomen. Elk met hun eigen 
verhaal, doel en interesse.
Trots op:
Het mooie werk wat ik hier heb mogen neerzetten met mijn 
team en voor al onze klanten binnen Fitness Hapert-Oir-
schot. Van pure krachttrainer naar een veel beter allround 
medewerker. Met zijtakken in Personal Training, voedings-
begeleiding en groepsles instructeur van de Grit+Core.
Dankbaar voor:
Het kunnen bijdragen aan de uiteenlopende doelstellingen 
binnen onze 2 clubs. Het aankomen in spiermassa, terugko-
men van een blessure of het omlaag brengen van vet%. De 
diversiteit in doelstelling en startpunten is wat het elke keer 
weer zo leuk maakt.

Eigenaren Chris en Arlette
Met een gedeelde liefde voor 
sport, ontmoetten Chris en 
Arlette elkaar in 1989 op 
de sportschool, toen nog 
Body en Fitnesscentrum 
Hapert. De toenmali-
ge eigenaar bestierde 
naast de sportschool, 
ook een pizzeria en hij 
had destijds al emigra-
tieplannen. Bij afwezig-
heid van de eigenaar namen 
Chris en Arlette de zaken waar 
in de sportschool. Een, voor hen, 
logisch gevolg was de over-
name door Chris en Arlet-
te bij het vertrek van de 
vorige eigenaar. Op 10 
augustus 1992 stortten 
Chris en Arlette zich 
in het avontuur en zag 
Fitness Hapert het le-
venslicht.

Nu, in 2022, zijn Chris 
en Arlette trotse ouders 
van drie kinderen (22, 20 

en 17 jaar) en eigenaren van 
twee sportscholen. In 2001 

openden zij namelijk de 
nevenvestiging Fitness 
Oirschot, waar ook veel 
medewerkers van Fit-
ness Hapert hun inzet 
tonen. Ondanks deze 
uitbreidingen is de mis-

sie onveranderd geble-
ven: “we willen een breed 

publiek bedienen met een 
zo groot mogelijk beweegaan-

bod. In de vorm van individuele 
fitness, moderne groepslessen en 

lifestyle-programma’s die conti-
nu met de tijd meegaan.”

Dertig jaar geleden was 
de fitnesszaal bezaaid 
met halters en dumbells 
en kon gebruik gemaakt 
worden van een aantal 
toestellen met gewicht-

blokken en kabels. Terug-
kijkend op de afgelopen 

decennia is de fitnesszaal 
regelmatig voorzien van nieuwe 

apparatuur en hebben diverse generaties 
Technogym apparaten Fitness Hapert ge-
zien, laatst is weer de nieuwste lijn fitnes-
sapparatuur geplaatst. In de groepsleszaal 
werd lesgegeven op een ondergrond van 
vloerbedekking, een headset bestond niet 
en sporten werd gedaan op een houten 
step. Later werd de vloer vervangen door 
de zachte, gedempte sportvloer, airco 
werd geïnstalleerd en instructeurs geven 
les met een microfoon. Ook de professi-
onaliseringsslag in groepsfitness is ge-
maakt met o.a. Les Mills en Xcore. Door 

de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar, 
hebben Chris en Arlette de fitnessbranche 
zien veranderen naar een professionele, 
onmisbare tak van sport in het dagelijks 
leven van veel mensen. “Waar we startten 
met één medewerker, bestaat het team 
nu uit 12 medewerkers met ieder hun ei-
gen opleiding, achtergrond en specialisa-
tie. Daarom hebben we alles in huis om te 
voldoen aan de vraag naar totaalpakket-
ten voor een betere levensstijl. Voeding, 
(groeps-)fitness en persoonlijke program-
ma’s op ieder niveau.”

“Elke dag leren we 
nieuwe dingen, niet 
alleen door oplei-
dingen of cursussen, 
maar vooral door de 
sporters die ons blijven 
verrassen en verbazen. 
We gaan dagelijks met veel 
plezier naar de club en hopen 
dat ook de komende 30 jaar te 
mogen doen. De kleine dingen waarbij we 
elke dag mensen helpen in de sportschool, 
maakt dat ons werk geen moment verveelt. 
We zijn trots op onze kinderen, medewer-
kers, ontwikkelingen en de rust bij Fitness 
Hapert. En ongelofelijk dankbaar voor het 
werk wat we mogen doen; ons werk houdt 
onze medewerkers en klanten fit. Heel mooi 
dat we vaak een sportief rustpunt zijn in het 
leven van onze trouwe bezoekers.”

Henk Fleerakkers -lid sinds 30.12.2000-
De vrouw van Henk was al enige tijd lid van 
Fitness Hapert en moedigde Henk aan om 
ook te gaan trainen. Maar het idee van 
al die ijzer-sleurende spierbun-
dels, vond Henk alles behalve 
aantrekkelijk. Gelukkig was 
Henks vrouw erg vast-
houdend en Henk maak-
te kennis met sport, 
gezelligheid en dorpse 
gemoedelijkheid bij 
Fitness Hapert. Tot 
aan 2000 sportte Henk 
helemaal niet, maar 
voelde wel de noodzaak 
om fit te blijven. “Ik start-
te met vaste oefeningen, 
trainde lenigheid en gebruikte 
de fiets voor mijn conditie. Mijn 
manier van trainen veranderde door 
meer krachtoefeningen te doen. De jaarlijk-
se bankdrukcompetitie is een ware uitda-
ging en motiveert me nog meer om sterk 
te blijven. In het begin kwam ik 2 keer per 
week naar Fitness Hapert om te trainen, dat 
werd 3 keer en op dit moment sport ik zelfs 
4 keer per week.”

“Fitness Hapert betekent voor mij: plezier, 
fijn trainen, vertrouwen, gezelligheid, ‘ons 
kent ons’, sociale controle en fijne appa-
ratuur. Ook het medeleven wat ik ontving 
toen mijn vrouw overleed mag genoemd 
worden.” De sfeer op de sportschool om-
schrijft Henk als: “gezellig, fijn personeel 
dat je graag helpt en aandacht geeft, een 
gesprekspartner. Alle lof!” Henk is dank-
baar voor het team van Fitness Hapert, 
omdat hij zich goed voelt door het sporten 
en op deze manier een fijne oude dag kan 
hebben.

Seniorenfi tness
Sinds jaar en dag wordt elke week een 
groep senioren uitgedaagd in de fitness-
zaal. Op deze manier sporten zij onder be-
geleiding van een trainer met wekelijkse af-
wisseling in het programma. De groep aan 
het woord: “De vaste trainers geven altijd 
goede feedback. Veel deelnemers zijn al 
jaren onderdeel deze groep, maar nieuwe 
leden zijn altijd welkom. We zorgen voor 
elkaar, want we worden allemaal een jaar-
tje ouder. Heel belangrijk: elke verjaardag 
wordt gevierd met ko« ie en iets lekkers!”

Gofi t maandagmiddag
De langstlopende groepsles bij Fitness Ha-
pert is de Gofit op maandagmiddag. Druk 
bezocht, trouwe deelnemers en stuk voor 
stuk fanatiek. Deze leden vinden natuur-
lijk wat van Fitness Hapert. Wat zeggen de 
maandagmiddag Gofitters? “De vaste roos-
ters en instructrices geven mij houvast en 
goede begeleiding. Vriendelijk personeel 
en een goede prijs-kwaliteit verhouding. 
Hele afwisselende lessen, ik ga altijd vol-
daan naar huis.”

“Waarom Fitness Ha-
pert? Omdat het een 
fijne sportschool is 

met leuke mensen. Fit-
ness Hapert betekent 

voor mij: veel, veel vriend-
schappen. Altijd een fijne 

sfeer en ik ben dankbaar om-
dat ze er altijd voor mij waren/zijn.”

“30 jaar geleden zag ik het enthousiasme 
van Fitness Hapert tijdens een demonstra-
tie op de markt in Hapert, daarna ben ik ge-
lijk begonnen en nooit meer gestopt.”

“Fitness Hapert is lekker dichtbij, een open 
sportschool, gezellig en iedereen is behulp-
zaam. Een knusse club met directe contac-
ten. In de 25 jaar dat ik lid ben heb ik alle 
lessen wel een keer gevolgd, ik heb er veel 
baat bij.”

“Gezelligheid en iedereen voelt zicht be-
trokken. Fijne lessen en Arlette zelf 

als vaste instructrice. Goed 
voor de gezondheid en 

het is motiverend. En 
natuurlijk hebben we 
Ardy …”

“Kleinschalig en ge-
zellige instructeurs, 
een vaste club. Mijn 
vriendje Mark sport-
te bij Fitness Hapert, 

dus daar moest ik ook 
zijn. Ik ging nooit meer 

weg. Veel afwisseling 
en mogelijkheden maak-

ten sporten bij Fitness Hapert 
voor mij een 2e levensbehoefte . 

Ik heb bij Fitness Hapert mijn ‘sportstruc-
tuur’ gevonden.”

“Fitness Hapert is een no nonsens sport-
school en het is de beste manier om in 
shape te blijven.”

“Enough is enough van Barbara Streisand” 
“Op de eerste plaats is sporten goed voor 
de gezondheid. Heel goed voor je lijf! Het is 
altijd gezellig bij Fitness Hapert, bijna altijd 
dezelfde instructrice en heel goed en vrien-
delijk personeel. Ook heel fijn: iedere week 
een andere les, het is nooit saai.”

Al 30 jaar een begrip in Hapert en omstreken… Fitness Hapert! Dat verdient ver-
eeuwiging op papier. 10 augustus 1992 begonnen Chris Liebregts en Arlette Lie-
bregts-Jacobs aan de reis die Fitness Hapert heet. Wat een mooie tocht hebben 
zij inmiddels afgelegd en ze blijven nieuwe wegen inslaan om de leden van Fitness 
Hapert op hun wenken te bedienen. Maar nu is het tijd om even stil te staan, de tot 
nu toe gemaakte herinneringen uit de doeken te doen. Dat een eigen sportschool 
niet alleen maar rozengeur is, heeft Chris en Arlette er nooit van weerhouden om 
het beste uit Fitness Hapert te halen en alles in het teken te zetten van de sporters 
en hun medewerkers. Chris en Arlette maakten van Fitness Hapert een begrip en 
een thuis voor velen.

er een nieuwe uitdaging in groepslessen. 
Chris en Arlette hebben daarom ook altijd 
de mogelijkheid geboden om op cursus te gaan en steeds 

Job Claassen

   ze tijd vrij maken om een betere versie van 

Het warme bad waarin alle sporters én instructeurs in 
geaccepteerd worden!

Ivana Hoeks
Ik werk graag bij Fitness Hapert, omdat 
ik veel energie krijg om mensen te moti-
veren en te helpen in de sport.
Ik ben trots op de ouderen mensen die 

Ontwikkeling materialen / openingstijden / 

Chris en Arlette vertrouwen in hun perso-
neel hebben. Ik heb verschillende cursussen 

Ik zocht iets goed, en waar ik lang mee veel 
plezier kon gaan trainen. Maar ook een sport 
waar ik beter van word, en veel in kan leren.
Ontwikkeling materialen/openingstijden/instructeurs:
Voor onze sport zeer goede materialen. De openingstijden 
zijn goed, maar ook omdat we dat gewend zijn. Instructeurs 
die ik ken zijn allen erg gemotiveerd, en willen het beste 
bereiken wat haalbaar is. Dat is kenmerkend voor Fitness 

is altijd gezellig bij Fitness Hapert. Ik ben 
dankbaar dat ik hier met veel plezier stage heb mogen lo-

schot. Van pure krachttrainer naar een veel beter allround 
medewerker. Met zijtakken in Personal Training, voedings-
begeleiding en groepsles instructeur van de Grit+Core.
Dankbaar voor:
Het kunnen bijdragen aan de uiteenlopende doelstellingen 
binnen onze 2 clubs. Het aankomen in spiermassa, terugko-
men van een blessure of het omlaag brengen van vet%. De 
diversiteit in doelstelling en startpunten is wat het elke keer 
weer zo leuk maakt.

In de bijna 6 jaar dat ik hier nu werk ben ik 

Ik zocht iets goed, en waar ik lang mee veel 
plezier kon gaan trainen. Maar ook een sport 

Nog geen lid? En toch een feestje 
vanwege ons 30-jarig bestaan? 
Dat kan! Claim hier je 30 dagen 
sporten en scan de QR-code.

https://yourfi tstart.com/info/oirschothapert/oirschot-jubileum-campagne

30
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Jolande Claassen
Ik werk al jaren bij Fitness Hapert met 
veel passie! Les geven is erg leuk, ik heb 
in al die jaren veel geleerd. Elke keer is 
er een nieuwe uitdaging in groepslessen. 
Chris en Arlette hebben daarom ook altijd 
de mogelijkheid geboden om op cursus te gaan en steeds 
beter te worden als instructeur. Leuk aan het werk in de 
sportschool is de relatie met klanten. Je krijgt vaak positieve 
reacties op je lessen. Door steeds veranderen van oefenin-
gen in de lessen gaan de klanten je ook waarderen. Ik werk 
al ruim 25 jaar bij Chris en Arlette dus de klanten worden 
een beetje familie van je. Heel gezellig is dat.

Laura Versmissen
Ik werk bij Fitness Hapert omdat:
Zo’n 25 jaar geleden kon ik niet kiezen 
tussen de dansacademie en de desig-
nacademie. Bij Fitness Hapert kon het 
allebei. Daarnaast is het een gezellige en 
knusse sportschool.
Ik ben trots op:
Al die  “die-hard” sporters die na al die jaren nog altijd bij 
ons sporten. Die zijn ongeacht leeftijd mega fanatiek, 
beresterk en superfit!
Ik ben het meeste dankbaar voor:
Alle deelnemers die elke week weer met goede zin naar 
mijn lessen komen. Daarnaast Chris en Arlette die mega 
flexibel zijn waardoor ik 15 jaar geleden toch naast het les-
geven mijn eigen bedrijf kon starten!
Ik heb het meest geleerd van:
Het lesgeven heb ik geleerd van Arlette en Nicole (van der 
Schoor), maar eigenlijk doe ik ook vaak mee met andere 
collega’s en elke keer denk ik o ja dat neem ik mee. Ik leer 
dus nog steeds.

Anne-Marie Gijsbers
- Fitness Hapert: ik werk er omdat 
    Ik heel graag zelf sport en mensen 
daarin kan coachen.

- Trots op  
   De deelnemers uit mijn lessen, dat 
   ze tijd vrij maken om een betere versie van 
  zichzelf te worden.                              
- Dankbaar voor  
   De gezelligheid van mijn collega’s en de vrijheid die Chris 
en Arlette mij bieden.

- Meest geleerd van Arlette en Chris.

Job Claassen
-  Ik werk er omdat ik graag actief 

bezig ben
- Trots op alle collega’s
-  Dankbaar voor alle kansen en 

opleidingen
-  Meest geleerd van 
   het geven van groepslessen

Karlijn Lavrijssen
Fitness Hapert, ik werk er omdat er altijd 
een fijne sfeer hangt, er enthousiaste 
sporters komen en ik hele leuke collega’s 
heb! Ik ben dankbaar dat ik al 18,5 jaar 
deel mag uitmaken van dit team en dat 
Chris en Arlette vertrouwen in hun perso-
neel hebben. Ik heb verschillende cursussen 
mogen doen die me verder hebben gebracht in het 
lesgeven. Elke keer sta ik weer met plezier voor de groep!

Ante Kroot
Waarom Fitness Hapert:
Knusse, professionele fitness waar ieder-
een wordt geaccepteerd.
Reden van beginnen:
Familiaire sfeer onder de sporters.
Ontwikkeling materialen / openingstijden / 
instructeurs:
Instructeurs zorgen ervoor dat iedereen gezien en gehoord 
wordt en kan trainen op eigen niveau en zij behouden de 
familiare sfeer intakt binnen de sportschool.
Wat betekent Fitness Hapert voor jou:
Een grote vriendengroep waarin iedereen welkom is!
Sfeer Fitness Hapert:
Knus, gezellig en professioneel.
Dankbaar voor…
Het warme bad waarin alle sporters én instructeurs in 
geaccepteerd worden!

Ivana Hoeks
Ik werk graag bij Fitness Hapert, omdat 
ik veel energie krijg om mensen te moti-
veren en te helpen in de sport.
Ik ben trots op de ouderen mensen die 
met veel energie komen sporten. Het 
is altijd gezellig bij Fitness Hapert. Ik ben 
dankbaar dat ik hier met veel plezier stage heb mogen lo-
pen in een super gezellige sfeer. Ik heb het meeste geleerd 

van Ante in het leren van groepslessen geven. kwa humor 
van Stefan.

Ad Fiers:
Waarom Fitness Hapert:
Omdat het de hoogste kwaliteit nastreeft, 
en ook de gemoedelijkheid onder elkaar 
is erg aanwezig.
Reden van beginnen:
Ik zocht iets goed, en waar ik lang mee veel 
plezier kon gaan trainen. Maar ook een sport 
waar ik beter van word, en veel in kan leren.
Ontwikkeling materialen/openingstijden/instructeurs:
Voor onze sport zeer goede materialen. De openingstijden 
zijn goed, maar ook omdat we dat gewend zijn. Instructeurs 
die ik ken zijn allen erg gemotiveerd, en willen het beste 
bereiken wat haalbaar is. Dat is kenmerkend voor Fitness 
Hapert.
Wat betekend Fitness Hapert voor jou:
De nodige vitamine, waar ik graag kom.
Beschrijf de sfeer van Fitness Hapert:
Gezellig en tegelijk serieus. Mensen die daar komen, komen 
er voor de sfeer en de kwaliteit die geboden wordt.
Dankbaar voor …..:
De vrijheid die we krijgen om te sporten. De onderlinge 
verhouding is erg aangenaam.

Stefan De Wit
In de bijna 6 jaar dat ik hier nu werk ben ik 
er ook goed achtergekomen wat ik leuk 
vind om te doen. Sportief bezig zijn en 
met mensen omgaan/helpen. Het mooie 
is dat er hier mensen van 13 jaar tot aan 
85 jaar binnenkomen. Elk met hun eigen 
verhaal, doel en interesse.
Trots op:
Het mooie werk wat ik hier heb mogen neerzetten met mijn 
team en voor al onze klanten binnen Fitness Hapert-Oir-
schot. Van pure krachttrainer naar een veel beter allround 
medewerker. Met zijtakken in Personal Training, voedings-
begeleiding en groepsles instructeur van de Grit+Core.
Dankbaar voor:
Het kunnen bijdragen aan de uiteenlopende doelstellingen 
binnen onze 2 clubs. Het aankomen in spiermassa, terugko-
men van een blessure of het omlaag brengen van vet%. De 
diversiteit in doelstelling en startpunten is wat het elke keer 
weer zo leuk maakt.

Eigenaren Chris en Arlette
Met een gedeelde liefde voor 
sport, ontmoetten Chris en 
Arlette elkaar in 1989 op 
de sportschool, toen nog 
Body en Fitnesscentrum 
Hapert. De toenmali-
ge eigenaar bestierde 
naast de sportschool, 
ook een pizzeria en hij 
had destijds al emigra-
tieplannen. Bij afwezig-
heid van de eigenaar namen 
Chris en Arlette de zaken waar 
in de sportschool. Een, voor hen, 
logisch gevolg was de over-
name door Chris en Arlet-
te bij het vertrek van de 
vorige eigenaar. Op 10 
augustus 1992 stortten 
Chris en Arlette zich 
in het avontuur en zag 
Fitness Hapert het le-
venslicht.

Nu, in 2022, zijn Chris 
en Arlette trotse ouders 
van drie kinderen (22, 20 

en 17 jaar) en eigenaren van 
twee sportscholen. In 2001 

openden zij namelijk de 
nevenvestiging Fitness 
Oirschot, waar ook veel 
medewerkers van Fit-
ness Hapert hun inzet 
tonen. Ondanks deze 
uitbreidingen is de mis-

sie onveranderd geble-
ven: “we willen een breed 

publiek bedienen met een 
zo groot mogelijk beweegaan-

bod. In de vorm van individuele 
fitness, moderne groepslessen en 

lifestyle-programma’s die conti-
nu met de tijd meegaan.”

Dertig jaar geleden was 
de fitnesszaal bezaaid 
met halters en dumbells 
en kon gebruik gemaakt 
worden van een aantal 
toestellen met gewicht-

blokken en kabels. Terug-
kijkend op de afgelopen 

decennia is de fitnesszaal 
regelmatig voorzien van nieuwe 

apparatuur en hebben diverse generaties 
Technogym apparaten Fitness Hapert ge-
zien, laatst is weer de nieuwste lijn fitnes-
sapparatuur geplaatst. In de groepsleszaal 
werd lesgegeven op een ondergrond van 
vloerbedekking, een headset bestond niet 
en sporten werd gedaan op een houten 
step. Later werd de vloer vervangen door 
de zachte, gedempte sportvloer, airco 
werd geïnstalleerd en instructeurs geven 
les met een microfoon. Ook de professi-
onaliseringsslag in groepsfitness is ge-
maakt met o.a. Les Mills en Xcore. Door 

de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar, 
hebben Chris en Arlette de fitnessbranche 
zien veranderen naar een professionele, 
onmisbare tak van sport in het dagelijks 
leven van veel mensen. “Waar we startten 
met één medewerker, bestaat het team 
nu uit 12 medewerkers met ieder hun ei-
gen opleiding, achtergrond en specialisa-
tie. Daarom hebben we alles in huis om te 
voldoen aan de vraag naar totaalpakket-
ten voor een betere levensstijl. Voeding, 
(groeps-)fitness en persoonlijke program-
ma’s op ieder niveau.”

“Elke dag leren we 
nieuwe dingen, niet 
alleen door oplei-
dingen of cursussen, 
maar vooral door de 
sporters die ons blijven 
verrassen en verbazen. 
We gaan dagelijks met veel 
plezier naar de club en hopen 
dat ook de komende 30 jaar te 
mogen doen. De kleine dingen waarbij we 
elke dag mensen helpen in de sportschool, 
maakt dat ons werk geen moment verveelt. 
We zijn trots op onze kinderen, medewer-
kers, ontwikkelingen en de rust bij Fitness 
Hapert. En ongelofelijk dankbaar voor het 
werk wat we mogen doen; ons werk houdt 
onze medewerkers en klanten fit. Heel mooi 
dat we vaak een sportief rustpunt zijn in het 
leven van onze trouwe bezoekers.”

Henk Fleerakkers -lid sinds 30.12.2000-
De vrouw van Henk was al enige tijd lid van 
Fitness Hapert en moedigde Henk aan om 
ook te gaan trainen. Maar het idee van 
al die ijzer-sleurende spierbun-
dels, vond Henk alles behalve 
aantrekkelijk. Gelukkig was 
Henks vrouw erg vast-
houdend en Henk maak-
te kennis met sport, 
gezelligheid en dorpse 
gemoedelijkheid bij 
Fitness Hapert. Tot 
aan 2000 sportte Henk 
helemaal niet, maar 
voelde wel de noodzaak 
om fit te blijven. “Ik start-
te met vaste oefeningen, 
trainde lenigheid en gebruikte 
de fiets voor mijn conditie. Mijn 
manier van trainen veranderde door 
meer krachtoefeningen te doen. De jaarlijk-
se bankdrukcompetitie is een ware uitda-
ging en motiveert me nog meer om sterk 
te blijven. In het begin kwam ik 2 keer per 
week naar Fitness Hapert om te trainen, dat 
werd 3 keer en op dit moment sport ik zelfs 
4 keer per week.”

“Fitness Hapert betekent voor mij: plezier, 
fijn trainen, vertrouwen, gezelligheid, ‘ons 
kent ons’, sociale controle en fijne appa-
ratuur. Ook het medeleven wat ik ontving 
toen mijn vrouw overleed mag genoemd 
worden.” De sfeer op de sportschool om-
schrijft Henk als: “gezellig, fijn personeel 
dat je graag helpt en aandacht geeft, een 
gesprekspartner. Alle lof!” Henk is dank-
baar voor het team van Fitness Hapert, 
omdat hij zich goed voelt door het sporten 
en op deze manier een fijne oude dag kan 
hebben.

Seniorenfi tness
Sinds jaar en dag wordt elke week een 
groep senioren uitgedaagd in de fitness-
zaal. Op deze manier sporten zij onder be-
geleiding van een trainer met wekelijkse af-
wisseling in het programma. De groep aan 
het woord: “De vaste trainers geven altijd 
goede feedback. Veel deelnemers zijn al 
jaren onderdeel deze groep, maar nieuwe 
leden zijn altijd welkom. We zorgen voor 
elkaar, want we worden allemaal een jaar-
tje ouder. Heel belangrijk: elke verjaardag 
wordt gevierd met ko« ie en iets lekkers!”

Gofi t maandagmiddag
De langstlopende groepsles bij Fitness Ha-
pert is de Gofit op maandagmiddag. Druk 
bezocht, trouwe deelnemers en stuk voor 
stuk fanatiek. Deze leden vinden natuur-
lijk wat van Fitness Hapert. Wat zeggen de 
maandagmiddag Gofitters? “De vaste roos-
ters en instructrices geven mij houvast en 
goede begeleiding. Vriendelijk personeel 
en een goede prijs-kwaliteit verhouding. 
Hele afwisselende lessen, ik ga altijd vol-
daan naar huis.”

“Waarom Fitness Ha-
pert? Omdat het een 
fijne sportschool is 

met leuke mensen. Fit-
ness Hapert betekent 

voor mij: veel, veel vriend-
schappen. Altijd een fijne 

sfeer en ik ben dankbaar om-
dat ze er altijd voor mij waren/zijn.”

“30 jaar geleden zag ik het enthousiasme 
van Fitness Hapert tijdens een demonstra-
tie op de markt in Hapert, daarna ben ik ge-
lijk begonnen en nooit meer gestopt.”

“Fitness Hapert is lekker dichtbij, een open 
sportschool, gezellig en iedereen is behulp-
zaam. Een knusse club met directe contac-
ten. In de 25 jaar dat ik lid ben heb ik alle 
lessen wel een keer gevolgd, ik heb er veel 
baat bij.”

“Gezelligheid en iedereen voelt zicht be-
trokken. Fijne lessen en Arlette zelf 

als vaste instructrice. Goed 
voor de gezondheid en 

het is motiverend. En 
natuurlijk hebben we 
Ardy …”

“Kleinschalig en ge-
zellige instructeurs, 
een vaste club. Mijn 
vriendje Mark sport-
te bij Fitness Hapert, 

dus daar moest ik ook 
zijn. Ik ging nooit meer 

weg. Veel afwisseling 
en mogelijkheden maak-

ten sporten bij Fitness Hapert 
voor mij een 2e levensbehoefte . 

Ik heb bij Fitness Hapert mijn ‘sportstruc-
tuur’ gevonden.”

“Fitness Hapert is een no nonsens sport-
school en het is de beste manier om in 
shape te blijven.”

“Enough is enough van Barbara Streisand” 
“Op de eerste plaats is sporten goed voor 
de gezondheid. Heel goed voor je lijf! Het is 
altijd gezellig bij Fitness Hapert, bijna altijd 
dezelfde instructrice en heel goed en vrien-
delijk personeel. Ook heel fijn: iedere week 
een andere les, het is nooit saai.”

Al 30 jaar een begrip in Hapert en omstreken… Fitness Hapert! Dat verdient ver-
eeuwiging op papier. 10 augustus 1992 begonnen Chris Liebregts en Arlette Lie-
bregts-Jacobs aan de reis die Fitness Hapert heet. Wat een mooie tocht hebben 
zij inmiddels afgelegd en ze blijven nieuwe wegen inslaan om de leden van Fitness 
Hapert op hun wenken te bedienen. Maar nu is het tijd om even stil te staan, de tot 
nu toe gemaakte herinneringen uit de doeken te doen. Dat een eigen sportschool 
niet alleen maar rozengeur is, heeft Chris en Arlette er nooit van weerhouden om 
het beste uit Fitness Hapert te halen en alles in het teken te zetten van de sporters 
en hun medewerkers. Chris en Arlette maakten van Fitness Hapert een begrip en 
een thuis voor velen.

er een nieuwe uitdaging in groepslessen. 
Chris en Arlette hebben daarom ook altijd 
de mogelijkheid geboden om op cursus te gaan en steeds 

Job Claassen

   ze tijd vrij maken om een betere versie van 

Het warme bad waarin alle sporters én instructeurs in 
geaccepteerd worden!

Ivana Hoeks
Ik werk graag bij Fitness Hapert, omdat 
ik veel energie krijg om mensen te moti-
veren en te helpen in de sport.
Ik ben trots op de ouderen mensen die 

Ontwikkeling materialen / openingstijden / 

Chris en Arlette vertrouwen in hun perso-
neel hebben. Ik heb verschillende cursussen 

Ik zocht iets goed, en waar ik lang mee veel 
plezier kon gaan trainen. Maar ook een sport 
waar ik beter van word, en veel in kan leren.
Ontwikkeling materialen/openingstijden/instructeurs:
Voor onze sport zeer goede materialen. De openingstijden 
zijn goed, maar ook omdat we dat gewend zijn. Instructeurs 
die ik ken zijn allen erg gemotiveerd, en willen het beste 
bereiken wat haalbaar is. Dat is kenmerkend voor Fitness 

is altijd gezellig bij Fitness Hapert. Ik ben 
dankbaar dat ik hier met veel plezier stage heb mogen lo-

schot. Van pure krachttrainer naar een veel beter allround 
medewerker. Met zijtakken in Personal Training, voedings-
begeleiding en groepsles instructeur van de Grit+Core.
Dankbaar voor:
Het kunnen bijdragen aan de uiteenlopende doelstellingen 
binnen onze 2 clubs. Het aankomen in spiermassa, terugko-
men van een blessure of het omlaag brengen van vet%. De 
diversiteit in doelstelling en startpunten is wat het elke keer 
weer zo leuk maakt.

In de bijna 6 jaar dat ik hier nu werk ben ik 

Ik zocht iets goed, en waar ik lang mee veel 
plezier kon gaan trainen. Maar ook een sport 

Nog geen lid? En toch een feestje 
vanwege ons 30-jarig bestaan? 
Dat kan! Claim hier je 30 dagen 
sporten en scan de QR-code.

https://yourfi tstart.com/info/oirschothapert/oirschot-jubileum-campagne

30
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Door Renate Pijnenburg
HAPERT - Het wordt een druk jaar bij Den Tref in Hapert. Het gemeenschapshuis bestaat namelijk 50 jaar en dat wordt gedurende het jaar op meerdere ma-nieren gevierd; niet met een statige re-ceptie maar met feestelijke activiteiten voor alle gebruikers en inwoners van de gemeente. De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 22 januari met een spannend en gezellig darttoernooi.

Thuis
Vijftig jaar is Den Tref voor veel inwoners van Hapert een tweede thuis, waar weke-lijks ontspanning gezocht wordt bij één van 

de vele verenigingen die er hun activiteiten organiseren. Peter Schellekens is de be-heerder: “We kennen onze gasten veelal bij naam omdat ze al zo lang naar Den Tref komen. Om te repeteren, te ontspannen, te vergaderen of te luisteren naar één van de vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de activiteiten voor ons jubileum.”

Darts
Op 22 januari staat er een groots darttoer-nooi op de planning. De foyer van Den Tref wordt omgebouwd tot dartcentrum en de kreet ‘One-hundred-and-eieieieieieieiei-eghty’ zal frequent door het gebouw schal-len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

natuurlijk.” Het is mogelijk om tot op het laatste moment in te schrijven maar vol=-vol. Wie op voorhand inschrijft is zeker van deelname en kan alvast gaan oefenen voor de hoofdprijzen. Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@dentref.nl. Dat het toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 
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INFORMATIEF

                               Informatieavond  

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit op

Woensdag 28 september aanstaande, 19.30 uur

in de nieuwe MFA 'Hart van Hapert'

Aan actuele onderwerpen is in Hapert geen gebrek, zeker ook na de ingebruikname en 
aanstaande off iciële opening van de fonkelnieuwe indrukwekkende MFA 'Hart van Hapert'.

De agenda voor deze avond is als volgt;

1. Vaststelling notulen openbare klankbordgroep van 1 juni 2022. Deze zijn te raadplegen  
 op www.gboh.nl
2. Mededelingen naar aanleiding van actualiteiten in en om Hapert:
 I Toelichting m.b.t. opzet en werkwijze GBOH in relatie tot het College 
 II Stand van zaken realisatie nieuw grondstoff encentrum
 III Crisisnoodopvang vluchtelingen in Den Tref
 IV Nieuwe woningbouwlocaties voor Hapert en nieuw verkeerscirculatieplan
 V Stand van zaken herinrichting Oude Provincialeweg en de N284
 VI Gemeente Bladel bestaat 25 jaar: de verbindende route langs de dorpen
3. Evaluatie locatie Hapert-kermis bij de molen en Gaopert-kermis op de Markt
4. Presentatie medewerkers sociale buitendienst gemeente Bladel
 Wat kunnen de vrijwilligersondersteuner en de ouderenconsulent voor de inwoners van
 Hapert betekenen? Beide medewerkers stellen zich voor en lichten hun activiteiten toe.
5. Transitievisie warmte gemeente Bladel
  Klimaatverandering en geopolitieke ontwikkelingen voltrekken zich op wereldschaal. 

Daar worden globale oplossingen voor gezocht, maar plaatselijk kunnen en moeten we 
niet afwachten, maar snel en eff ectief aan de slag gaan. De gemeente Bladel heeft een 
transitievisie warmte. Deze zal gepresenteerd en toegelicht worden door de heer Jules 
Gielen van Het Energiebureau. Hij zal ook vragen uit de zaal beantwoorden.

De aanwezigen worden tijdens de bijeenkomst ruimschoots in de gelegenheid gesteld om 
vragen te stellen. Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Bestuur Georganiseerd Burger Overleg Hapert

Hoe gaat het met de inwoners van Zuid-
oost-Brabant na tweeëneenhalf jaar co-
rona? De coronacrisis heeft ieders leven 
beïnvloed. GGD Brabant-Zuidoost brengt 
daarom de gevolgen van de coronaperio-
de op de gezondheid, leefstijl en het wel-
zijn van inwoners van 18 jaar en ouder in 
kaart. Dit doen we in samenwerking met 
het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Ongeveer 57.000 willekeurig gekozen mensen 
worden benaderd om mee te doen aan dit 
vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 19 sep-

tember een uitnodiging voor het onderzoek 
verwachten via de post. De vragenlijst bevat 
verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, 
welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het on-
derzoek loopt tot begin december.

Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor voeren we 
normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu 
doen we een extra meting waarbij we ook kij-
ken naar de gevolgen van de coronaperiode. 
Met de resultaten bekijken we per gemeente 
wat nodig is om de gezondheid van inwoners 
te verbeteren.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de 
GGD Gezondheidsmonitor 2022? Kijk dan op 

www.ggdbzo.nl/gezondheidsmonitor

Start landelijk onderzoek naar impact 
corona op gezondheid volwassenen

Graag informe-
ren wij dat de 
gemeente nog 
ongeveer 25 Oe-
kraïense vluch-
telingen gaat 
opvangen in de 

huidige opvanglocatie in het voormalige 
Welten gebouw aan Jan Smuldersstraat 22 
in Vessem. 

Op dit moment wonen er 47 personen. Ge-
zien de toenemende druk op de crisisopvang 
hebben we besloten om ook de eerste etage 
van deze locatie gereed te maken voor de op-
vang van extra vluchtelingen.

Vrijwilligers en extra personele capaciteit
Tijdens de vorige inzamelacties hebben we 
zoveel spullen opgehaald dat we voor nu vol-
doende hebben om ook deze groep vooruit 
te helpen. Als we straks weer hulp nodig dan 
doen ze zeker weer een beroep op de hulp 
van vrijwilligers. De begeleiding van meer 
vluchtelingen vraagt daarnaast natuurlijk ook 
om meer professionele ondersteuning. We 
zoeken hierin weer actief de samenwerking 

op met vluchtelingenwerk, scholen en zor-
ginstanties. De stichting NEOS gaat ook nu 
hierin weer een rol spelen. Zij hebben veel 
ervaring met maatschappelijke opvang en ze 
beheren op dit moment het huidige pand. 

Woningbouw niet in gevaar
Wij wijzen er nogmaals op dat het voormalige 
Welten gebouw door de projectontwikkelaar 
gekocht is om hier appartementen in te rea-
liseren. Wij vinden het belangrijk om te laten 
weten dat deze plannen niet in gevaar komen. 
De projectontwikkelaar heeft laten weten dat 
hij de locatie voor een jaar beschikbaar stelt. 
Dit betekent tot medio maart 2023. Daarna is 
hij van plan om zo snel mogelijk de apparte-
menten in het pand te realiseren.

Vragen of zorgen?
Voor meer informatie kun je contact opne-
men met de gemeente via info@eersel.nl of 
telefonisch via (0497) 531 300. Voor het leve-
ren van hulp of andere praktische vragen ver-
wijzen we je graag naar eersel.nl/oekraine. 
Daar vindt je ook het antwoord op veel ge-
stelde vragen. We proberen deze webpagina 
zo actueel mogelijk te houden.

Extra opvang vluchtelingen
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€3199,-
v.a.

ALLE MATEN
(VLAK)

25 SEPTEMBER

Koopzondag BLADEL

13.00 - 17.00 uur

keuze uit ruim 300 verschillende stoffen
keuze uit 3 poten in diverse kleuren
keuze uit 9 verschillende hoofdborden

keuze uit verschillende toppers*
keuze uit 3 verschillende matras hardheden
keuze uit 3 lengte- en breedte matenook   

verstelbaar verkrijgbaar tegen meerprijs

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

www.delaatslaapexpert.nl

*Voorwaarden in de winkel

Fleurir Boule Cushion Dark Red 
(100% polyester velvet):  ø 40cm  €  49,95
Peonies Cushion Green 
(100% polyester velvet): 40 x 60cm  €  49,95

Dahlias Multi
(100% katoensatijn):
140 x 200/220 €  89,95
200 x 200/220 € 169,95
240 x 200/220 € 179,95

Blossom Dark Red
(100% katoensatijn):
140 x 200/220 €  99,95
200 x 200/220 € 189,95
240 x 200/220 € 199,95
260 x 200/220 € 219,95

beddinghouse

Hoge kwaliteit 
Nederlands fabricaat
Handgemaakt

1
2
3 6

4
5

7

Ontdek onze nieuwe collectie!

Puur Boxspring 
Alle keuzes voor één prijs!
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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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

www.pc55.nl 
goed om 
te weten
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

ZA. 24 T/M DI. 27 SEPTEMBER

KERMIS CASTEREN
Locatie: centrum Casteren.

ZONDAG 25 SEPTEMBER

GARAGESALE BV DOOLLAND
Locatie: Doollandweg, Doornekker, 
De Haecken, Hofstad, De Smelen, Schaaps-
kuil, Kalverekker, Stokekker, Schalieven, 
Lange Trekken, Koekoeksbos, Zeuvenspent, 
De Rogter, De Groten Ekker, Berkekker 
en Hoendernesten, Bladel. 
Tijd: 10.00-14.00 uur. Kom shoppen. 
Een bezoekje is zeker de moeite waard!

STREETRACE VESSEM
Locatie: centrum van Vessem. Tijd: 10.00 uur.
Gratis entree. Streetrace voor kids, funklasse
en wedstrijdklasse.

ROMMELMARKT/RUILBEURS
VZW DE GRENSLANDTREKKERS
Locatie: Huifkarverhuur de Roesthoef, 
Polderstraat 6, Arendonk (B). 
Aanvang: 08.00 uur. Gratis entree. 
Gedeelte overdekt terrein. Gratis deelname.

GARAGESALE BV ROND DE VIJFTAK
Tijd: 10.00-14.00 uur. Straten die meedoen:
Wilhelminalaan, Willem van Oranjelaan, 
Margrietlaan, Pr. Hendriklaan, Irenelaan, 
Emmaplein, Emmastraat, Christinelaan, 
Pr. Bernhardstraat, Burg. Goossensstraat, 
Oranje Nassaulaan, Julianalaan, Hofstad, 
Deken Boexstraat, Pius X straat en deel van 
Dr. Zijlmanstraat.

32E MTB-TOERTOCHT
TC DE VALKENRIJDERS
Vertrek: Dragonder 33B, Valkenswaard.
Inschrijven tussen 08.30-10.30 uur.
Afstanden: 30 of 55 km. Inschrijfkosten:
€ 5,00. Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis.
Gratis sportdrank of thee met koek en fruit.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER

INFORMATIE-AVOND
CHALLENGE MONT VENTOUX
Locatie: de Hooiberg bij Hollandershoeve, 
Reusel. Tijd: 19.30 uur. 
Organisatie: team Energy4Finn.  

ZATERDAG 1 OKTOBER

OPTREDEN GOLDEN EARRING 
TRIBUTE
Locatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6, 
Vessem. Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 12,50. 
Reserveren: tributebands@dnboogerd.nl

ZA. 1 T/M MA. 3 OKTOBER

KERMIS HULSEL
Locatie: centrum Hulsel.

ZA. 1 T/M DI. 4 OKTOBER

KERMIS VESSEM
Locatie: centrum Vessem.

VRIJDAG 7 OKTOBER

OPTREDEN MIERDS 
STER THEATER
Locatie: De Ster, De Houtert 6, Lage Mierde.
Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 10,00.
Een avondvullend programma met maar liefst 
3 totaal verschillende korte voorstellingen!

ZATERDAG 8 OKTOBER
ZA. 15 & ZO. 16 OKTOBER

REVUE-AVOND ‘PROOST’
Locatie: De Schakel, De Stad 5, Hooge 
Mierde. Tijd: 8 en 15 okt. 20.30 uur en 16 okt. 
14.00 uur. Entree: € 13,00. Leuke revue-avond 
met veel zang door Music to Move uit Hulsel. 
Kaartjes bestellen via www.tschouw.nl

ZONDAG 16 OKTOBER

HERFSTWANDELING 
NO-LIMITS
Locatie: Hotel-Restaurant De Tipmast, 
Tipmast 48a, Bladel. Start: 08.30 uur. Entree: 
€ 4,00 vanaf 14 jaar. Afstanden: 2, 5 en 10 km.
Tegoedbon bij inschrijving voor kop soep!

DUYSELS MUZIEK CAFÉ
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Aanvang: 16.00 uur. Gratis entree.
Onder het genot van een hapje en een drank-
je samen kijken en luisteren naar fijne muziek.

ZONDAG 30 OKTOBER

ATB-CLASSIC
SCHERPENHEUVEL-HAPERT
Vertrek: Basiliekplein Scherpenheuvel. 
Tijd: 08.30 uur. Aankomst: MFA Het Hart van 
Hapert. Tijd eerste deelnemers: 11.15-11.30 uur.
Afstand: 100 km. Bij binnenkomst speelt het 
dweilorkest As ge mér van huis band. 

VRIJDAG 4 NOVEMBER
ZONDAG 6 NOVEMBER
VRIJDAG 11 NOVEMBER
ZATERDAG 12 NOVEMBER

TONEELVOORSTELLING
‘HET LAAT DE PASTOOR KOUD’
Van toneelvereniging De Eenakter Hapert 
met gospelkoor Medium. Locatie: MFA Hart 
van Hapert, Oude Provincialeweg 21, Hapert.
Tijd: 4, 11 en 12 november 20.00 uur, 
6 november 14.00 uur. Entree: € 10,00. Hilari-
sche toneelvoorstelling voor jong en oud! 

ZONDAG 6 NOVEMBER

HERFSTFAIR KNEGSEL
Locatie: gemeenschapshuis De Leenhoef,
Steenselseweg 8, Knegsel. 
Tijd: 11.00-16.00 uur. Gratis entree. 
Heb je een leuke hobby en wil je die laten 
zien aan iedereen, dan kun je bij ons een tafel 
huren. Neem contact op met leocorrievan-
derheijden@gmail.com of 06-81647344.

ZATERDAG 26 NOVEMBER

INTO THE MUSIC
Locatie: MFA Hart van Hapert, Oude 
Provincialeweg 21, Hapert. Aanvang: 19.00 
uur. Entree: vanaf € 12,50. Live muziek 
met de beste zangers en DJ's. 
Org.: muziekvereniging Kunst Adelt.  

EventsEvents
theatertheater

zaterdag 1 oktober

PATRICK NEDERKOORN
Hoogtij (cabaret)
Grappige en bitterzoete voorstelling over 
klimaatverandering, dijken, grenzen,.....

Let op: deze voorstelling wordt gespeeld 
in De Ster in Lage Mierde.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

zaterdag 1 oktober

THE WIENERS
The Wieners play Buddy Holly

The Wieners speelt de muziek exact zoals 
die eind jaren ‘50 werd opgenomen, met 
de typerende achtergrondkoortjes. Een 
schitterende hommage aan een van de 
pioniers van de popmuziek: Buddy Holly!

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 17,50

EVENEMENT 
VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 2 oktober alle 
vestigingen geopend

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

JONG & OUD

VESSEM - Op zaterdag 24 en zondag 25 
september, van 11.00 tot 16.00 uur, vinden 
de jaarlijkse pompoendagen voor het 6de 
jaar weer plaats bij De Beijer pompoenen 
in Vessem. Een ruime keuze van meer dan 
200 soorten pompoenen. Natuurlijk niet te 
vergeten zijn de siervruchten en de kalle-
bassen. 

Met een mooie show van deze diverse pom-
poenen en toegang tot de Lagenaria tunnel. 
Hier kunt u zien hoe alles groeit en bloeit. In de 
schuur zijn verschillende kraampjes van hob-
byisten met hun knuttels. Ook hier kunt u ver-
schillende pompoengerechten proeven. Voor 
de kinderen en de oudere creatieveling is er 
de mogelijkheid om een Halloween pompoen 
uit te hollen en eventueel te beschilderen.

Onder het genot van een drankje kun je op 
het terras nog even nagenieten van al dat 
moois wat u gezien heeft en gaan denken 
wat u thuis zelf wil creëren met pompoenen.
Dit alles is te beleven op de Buikheide 4 in  
Vessem. De entree is gratis.

Pompoendagen 
bij De Beijer 
pompoenen

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Gi-Ga-
Groen! Groen is een kleur die je overal om 
je heen ziet, vooral in de natuur. Hou jij ook 
zo van het zijn in de natuur en wil je er alles 
over weten? Tijdens deze kinderboeken-
week van 5 t/m 16 oktober, kan dat. Kijk op 
onze website voor alle activiteiten: www.
bibliotheekdekempen.nl.
 
Voorlezen door de burgemeester
Altijd al eens voorgelezen willen worden door 
de burgemeester? Kom dan tijdens de Kin-
derboekenweek naar de bibliotheek. De bur-
gemeester kiest een boek uit het thema om 
aan jullie voor te lezen. Komen jullie allemaal 
samen luisteren? Daarna kun je natuurlijk ook 
nog wat vragen stellen aan de burgemeester.
Deze middag is voor kinderen uit groep 1 t/m 
4 van de basisschool.
-  Woensdag 5 oktober, 15.00 uur: voorlezen 

door Burgemeester Van de Ven, Reusel.
-  Woensdag 12 oktober, 14.00 uur: voorlezen 

door Burgemeester Bosma, Bladel.

Creatieve workshop 
We gaan aan de slag met een prachtig groei-
end kunstwerk wat we maken voor de biblio-
theek. Het kunstwerk blijft in de bibliotheek 
staan en kan verder groeien na de workshop. 
Kom je mee helpen bouwen aan dit natuurlij-
ke kunstwerk? De workshop is geschikt voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar en er kunnen 20 
kinderen deelnemen, dus zorg dat je er snel 
bij bent! 
- Woensdag 5 oktober, 14.30 uur: Bladel.
- Zaterdag 15 oktober, 10.00 uur: Reusel.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie, het volledige pro-
gramma in alle vestigingen van Bibliotheek 
de Kempen en het reserveren van een (gratis)  
kaartje op 

www.bibliotheekdekempen.nl/
kinderboekenweek

Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek 
bij bibliotheek Bladel en Reusel

BLADEL - Seniorenvereniging Bladel start 
op 5 oktober een nieuwe conversatiecur-
sus Frans. Basiskennis van Frans is ver-
eist. Een prima gelegenheid om vroeger 
opgedane kennis Frans op te frissen. 

De lessen vinden plaats op woensdagmorgen 
van 09.30 tot 11.00 uur in Den Herd in Bladel. 
Ook niet-leden van de Seniorenvereniging of 
leden van de zusterverenigingen in de ge-
meente Bladel zijn welkom. Er zijn nog twee 
plaatsen beschikbaar. Opgeven bij contact-
persoon: Gerard Moeskops, 06-48643140.

Nieuwe conversatie-
cursus Frans

Herfstfair 
in Knegsel

KNEGSEL - Op zondag 6 november, 
van 11.00 tot 16.00 uur, is er een Herf-
stfair in gemeenschapshuis De Leen-
hoef, Steenselseweg 8 in Knegsel. De 
entree is gratis.

Wij willen een grote diversiteit van ver-
schillende hobby’s. Heb je een leuke 
hobby en wil je die laten zien aan ieder-
een, dan kun je bij ons een tafel huren. 
Neem contact op met leocorrievander-
heijden@gmail.com of 06-81647344.
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

Postelweg 15  I  5531MV  I  Bladel  I  0497-336388  I  www.garagebedrijfdesleutel.nl

Een vertrouwde keuze voor:
Onderhoud en reparatie van alle merken (ook van uw  hybride of 
elektrische auto) - Apk-keuringen - aircoservice - banden -  schade-
herstel - In en verkoop van auto’s.

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

Op Weg
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Heerlijke herfst, weer zin in ovengerechten en 
wat 'stevigere' kost. 

Wij waren fan van deze gevulde paprika's, met 
veel groentes en een beetje pit. 

Eet smakelijk en een fijn weekend!

I Love to Cook
met  Ivanka

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

Paprika Pesto

Ingrediënten
• 3 paprika´s
• 400 gr Italiaanse roerbakgroenten
• 350 gr rundergehakt
• 2 el olijfolie
• 1½ -2 tl sambal oelek
• 2 tl Italiaanse kruiden
• 1 tl oregano
• 2 el rode pesto
• 10  kers tomaten
• 2 bollen mozzarella
• bus strooikaas

Voor: 3-4 personen                           voorbereiding ≈ 15 min                               klaar in:  40 min

Bereiding
Snijd de paprika's in de lengte door. Verwijder de kroon en zaadlijnen van de paprika en verwarm de oven voor op180°C. 
Kruid het gehakt met de Italiaanse kruiden, oregano, en wat zout. Verhit in een koekenpan de olijfolie en bak hierin het 
gekruide gehakt rul. Voeg dan de Italiaanse roerbakmix toe. Schep er na een paar minuten de sambal en pesto bij. Verhit dit 
totdat het bijna kookt en voeg dan de cherrytomaten toe en bak nog 2 minuten samen, draai het vuur uit. Zet de paprika’s 
in een ingevette ovenschaal. Vul de paprika's met het gehaktmengsel en beleg de vulling met plakjes mozzarella en strooi 
de kaas over de paprika's. Zet de paprika's 15-20 minuten in de oven zodat de kaas smelt en de paprika’s zacht worden. 
Lekker met rucola en spirelli pasta erbij.

 Ruim assortiment scheerapparaten
Philips/Braun

Ook voor reparaties, vervanging van de scheerkoppen
 en het nakijken van uw scheerapparaat.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

BEZORGERS GEZOCHT VOOR 
VESSEM

We hebben nog plaats voor een aantal bezorgers. 
De bezorging is zonder de gesealde folderpakketten! 

Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens en daarom verwelkomen wij ook 
graag oudere bezorgers. Je ontvangt voor de krant een aantrekkelijke vaste wijkvergoe-
ding. De volgende wijken zijn nog vrij:

• Vessem - omgeving Putterstraat (172 kranten)

 • Vessem - omgeving Groenewoud (225 kranten)

Heb je interesse, ook als je op de wachtlijst wilt komen staan, geef dan je naam, 
geboortedatum, straatnaam, postcode en woonplaats aan ons door. 
Bel naar 06-58932875 of 
e-mail naar 
bezorgers@bravom.nl. in 

samen
werking 

met

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

• Grondwerken
• Asbestverwijdering
• Renovatiesloopwerken
• Betonzaag- en freeswerk
• Containers

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

VERMAAK

SOMEREN - Uniek: stijldansen nieuwe stijl 
met de dansen van nu! Ook salsa/bachata, 
swingsolution, het kan allemaal. Lessen op 
elke dag van de week. Dansschool Hellen-
doorn, al 78 jaar de gezelligste dansschool 
van Brabant, heeft weer een uitgebreid 
dansaanbod voor jong en oud in de Kem-
pen.

Trek de ‘stoute’ (dans)schoenen aan en doe 
mee, zodat je nooit meer langs de kant hoeft 
te zitten, en ontdek hoe gezellig en makkelijk 
dansen kan zijn. De smoes ‘ik heb geen rit-
megevoel’ verwijzen we naar de prullenbak. 
Dansschool Hellendoorn heeft al meer dan 
60.000 mensen leren dansen. Met wekelijks 
dans/thema-avonden.

3 generaties van professionele dansleraren 
staan garant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele dansen, 
waarbij een gezellig avondje uit centraal staat.

Stijldansen nieuwe stijl: voor alle leeftijden. Je 
leert vooral de dansen die je ook daadwer-
kelijk nodig hebt, zodat je op elk feestje van 
je beste kant kunt laten zien. Salsa/bachata/
kizomba: voor alle leeftijden. Lekker uitleven 
op zwoele latinmuziek, en veel makkelijker te 
leren dan je denkt.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons geen 
probleem, wij zoeken een geschikte club. Van 
beginners tot en met topklasse en diverse ni-
veaus. Ook gezelligheidsclubs. Dansen wan-
neer het u uitkomt. Wij verzorgen danslessen 
op alle dagen van de week, waardoor u geen 
dansles hoeft te missen. Bijvoorbeeld bij on-
regelmatige diensten en u zit niet vast aan 
een bepaalde dag. Gratis inhaallessen.

Workshops
Op feestjes, of andere gelegenheden, een 
leuke activiteit. Groepen die een leuke work-
shop willen, zoals salsa, foxtrotje, night fever, 
rock and roll, stijldansen, zumba, etc. kunnen 
op locatie of in onze dansschool terecht. Ook 
privéles of een trouwcursus behoort tot de 
mogelijkheden, ook aan huis.

Wij hopen u te mogen begroeten bij de groot-
ste en gezelligste dansschool van Brabant. 
Voor aanmeldingen en info (lestijden) kunt u 
bellen naar Wim Hellendoorn, 06-55140501 of 
kijk het complete programma op: 

www.dansschoolhellendoorn.nl

Dansen en dansles nieuwe stijl 
bij Dansschool Hellendoorn

Goed om te weten!

Weekblad
gratis & betrokken

ontspannend & kempisch
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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

#1

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

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

6 2 4 8 7 2 6
7 4 5 6

5 8 4
4 1 8

6 5 4
9 6 7

2 9 6 3
2 8 7 3 4 9 8

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

9 6 8
9 6 6 9 7 3

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

 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!

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 #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 38

Sink or sw
im

, live or die, survive or perish, I give m
y heart and m

y hand to
this vote.

-- D
aniel W

ebster

4 8 6 5
2 7

8
1 9 3 8
7 5
5 9 2 1

3
1 4

6 7 4 9

In een cryptofilippine 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 puz-
zel. 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: Media 
 

  A 3  4  5 2    3  8    
   B  5 3 6     8      

C  5 1 1  5  10   6 6  1    
 D 1 5 10  8  5 11    5 1    
   E 2 9  5  3  8       
   F 11 8  5    5   1 8   
        G   2  1     
    H 3  1 5   3       
        I   7 4      
J  5  10  1 9 2 5   5  5 1   
 K   8 2  1 3          
  L 1 7   5  3  8  5     
     M 7 6    5 6 8    8 
     N 2 7     1      
   O  1 5  5    5 1 3  8  
     P 7 4    5 4      
    Q 7 6  10   6 6 5 1    
     R  4 4 1  1 8      

 
 

A - Avenue (13)
B - Site van een spindokter (9)
C - De journalistiek die verslag doet van 
  relletjes en demonstraties (15)
D - Klachtenbrochure (13)
E - Eva het magazine (9)
F - Brengt fake news (14)
G - Staat bij elk blad voorop (5)
H - Tijdschrift voor kantoorpersoneel (10)
I - Langdurig abonnement op de krant geeft 
  daar blijk van (5)

J - Kader Abdolah (2,10,4)
K - Magazine van GroenLinks (10)
L - Hierin lezen wij in het weekend de ene na de 
  andere privé-story (12)
M - Hierop hoef je geen blad voor de mond te nemen (12)
N - Nationaal dagblad (10)
O - Horecamagazine (14)
P - Geschiedenis (3,6)
Q - Schrijft restaurantrecensies (11)
R - Dit blad publiceert keiharde artikelen 
  met veel schuttingwoorden (9)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord 
door te geven via de website www.pc55.nl of mail 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!

De winnaar van vorige week is: 

Michael Vingerhoets
      uit Vessem

met de oplossing: ‘consumentenbond’

Michael heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket bestaande

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: De winnaar van vorige week is: 

Cryptofilippine
Media

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 #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 38

Som
etim

es I sim
ply feel that the w

hole w
orld is a cigarette and I'm

 the
only ashtray.

5 4 8 1 3
6 3 9
8 7 6

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

5 8 3
9 4 2

2 6 7 3 8

du
bb

el
 z

ie
n

1001 1001 
nachtnacht

De afbeelding hiernaast 
is van een man die een 
ander humeur heeft, 
indien je hem omdraait!
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Door Renate Matthijssen, 
Cultureel Centrum Den Herd

Ook zo geschrokken van je energierekening? Of 
behoor je tot één van de gelukkigen die het contract 
een poosje vast heeft staan? Hoe dan ook hopen we 
op een milde winter waarin de kachel niet vaak aan 
hoeft. De theaters bieden je een alternatief: kom 
naar een voorstelling, dan stoken wij de kachel voor 
je op, zit je gezellig samen in een zaal en kun je na 
afloop nog een glaasje nemen. Kan de verwarming 
thuis een avondje uit.

We hebben er vertrouwen in dat er een oplossing komt 
voor het probleem van de torenhoge energierekenin-
gen. Het zou toch te gek zijn als je moet gaan kiezen 
tussen een avondje theater of de kachel aanzetten. 
Veel bezoekers hebben hun tickets al gekocht en zij 
zijn dus verzekerd van een paar warme avonden in 
onze theaters.  

Van de energieprijzen is het een klein stapje naar de 
energie die de artiesten ons telkens weer geven. Het 
is bijzonder dat ze zich elke avond opladen om hun 
mooiste voorstelling te spelen. Dat ze energie stoppen 
in het bedenken, uitwerken, repeteren, verfijnen en 
uiteindelijk optreden. Zij, op hun beurt, krijgen weer 
energie van de bezoekers die lachen om hun grappen, 

een traantje wegpinken bij een gevoelig liedje of 
warmte voelen bij herinneringen die een verhaal 
misschien oproept. En die energie is eigenlijk 
gratis. Daar hoef je niets extra’s voor te betalen.

Onze vrijwilligers hebben veel moeite gestoken 
in het voorbereiden van de programma’s. De 
artiesten zijn er klaar voor en hebben er weer zin 
in. Na een lange hete zomer is het tijd om van 
start te gaan. Het seizoen is erg divers: muziek, 
cabaret en toneel. Voor iedereen is er wel iets te 
beleven. Kom je om te lachen, voor een serieuze 
avond of ga je gezellig een avondje met vrien-
den op stap: in het theater stroomt de energie 
en voor niet al te hoge prijzen. 

Laten we de artiesten dit jaar niet in de kou laten 
staan. Ook hun kachel moet blijven branden. Hun 
verdienmodel zit in volle zalen, in energie die in 
het theater uitgewisseld wordt. Zorgen wij voor 
de warmte in de zaal en de foyer, jullie voor de 
energie en dan komen we samen weer tot een 
prachtig theaterjaar. 

Een warm theaterseizoen gewenst!

www.tschouw.nl  •  www.denherd.nl

(Gratis) Energie? Kom naar het theater!
een traantje wegpinken bij een gevoelig liedje of 
warmte voelen bij herinneringen die een verhaal 
misschien oproept. En die energie is eigenlijk 

Onze vrijwilligers hebben veel moeite gestoken 
in het voorbereiden van de programma’s. De 
artiesten zijn er klaar voor en hebben er weer zin 

Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl

TIJD VOOR THEATER
DEN HERD                          & ‘T SCHOUW

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

Zaterdag 1 oktober: 
The Wieners

Vrijdag 14 oktober:
Afslag Eindhoven

Zaterdag 15 oktober: 
Jeroens Clan

Zaterdag 1 oktober:
Patrick Nederkoorn, De Ster, Lage Mierde

Zaterdag 8, 15 oktober en zondag 16 oktober: 
Music to Move, De Schakel, Hooge Mierde

Dinsdag 11 oktober: 
TG Graasland (gratis voorstelling in het kader

van de Kinderboekenweek, De Ster, Lage Mierde)

info@tschouw.nl • www.tschouw.nl
Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters.

(Gratis) Energie? Kom naar het theater!

Welkom in het  theater
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     Kijk voor meer informatie op onze website  www.piusx-college.nl

Het Pius X-College is een
brede scholengemeenschap voor 
atheneum, gymnasium,
tweetalig vwo, havo,vmbo, 
praktijkonderwijs en wereldklas.   
Wij hebben een aantal 
vacatures!

● docent wiskunde 

● docent Nederlands 

● docent muziek  

● docent Frans

● vrijwilliger praktijkonderwijs 

● vrijwilliger Bieb op School 

● toezichthouder 

Wat wordt
jouw  

uitdaging?

HOOGELOON - Rianne Schelle werd in 
1970 geboren in Lage Mierde. Na 25 jaar in 
Hooge Mierde te hebben gewoond, woont 
ze inmiddels al weer bijna 8 jaar in Hapert. 
Op het gebied van schilderen is ze een au-
todidact. Ze maakt diverse soorten schilde-
rijen, waarbij ze intuïtief schilderen combi-
neert met de precisie van een engineer. 

Het maken van een schilderij is voor haar ie-
dere keer opnieuw weer een verwondering, 
een uitdaging om iets moois te creëren van-
uit niets. De ene keer met een duidelijk voor-
beeld of met een idee in haar hoofd en de 
andere keer het spontaan laten ontstaan van 
een creatie.

Ze is een jaar of 15 geleden begonnen met 
schilderen, omdat ze na een verbouwing nog 
iets tegen de muur wilde. De jaren daarna 
heeft ze een aantal schilderijen gemaakt, 
waarbij ze soms wel een jaar of langer deed 
over een schilderij vanwege andere bezighe-

den, zoals de kinderen, werk en/of studie. De 
laatste 4 jaar is ze frequenter gaan schilderen 
en is ze ook meer uit haar comfortzone gegaan 
door diverse type schilderijen te maken. Hier-
bij kreeg ze steeds vaker de reactie van familie 
en vrienden, maar ook van onbekenden dat ze 
meer met haar talent zou moeten gaan doen.

Ze is haar hele werkende leven al werkzaam 
in een technische omgeving als Engineer of 
Manager met het realiseren van procesver-
beteringen en is momenteel aan het kijken 
wat de volgende stap in haar carrière gaat 
worden en hoe het maken van kunst daaraan 
kan bijdragen. Zo is ze onlangs gestart op de 
Kunstacademie om meer technieken te leren 
en te ontdekken wat er nog meer in het vat 
zit op het gebied van schilderen. Momenteel 
heeft ze realistische, figuratieve en abstracte 
kunst in haar collectie zitten. Deze zijn vanaf 
nu t/m december te zien in D’n Anloop, Maal-
derij 3 in Hoogeloon en op haar website: 

riannepaintings.nl

Expositie in D’n Anloop 
van Rianne Schelle

IN DE KEMPEN



31 23 september 2022VACATURES 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 Wij zijn op zoek 
naar jou!naar jou!

coördinator | logistiek planner
personeel en wagenpark
magazijnmedewerker/

werkvoorbereider spuiterij
CE chauffeur (meewerkend)
marketing & communicatie
medewerker
bloembinders

reachtruck chauffeur

www.oogenlust.com
Monique van Dijk
monique@oogenlust.com
040-2679979

meerdere vacatures in een creatieve
projectorganisatie
veel afwisseling
flexibele werktijden in overleg
opdrachten door heel Nederland op de

gezellige en informele sfeer
familiebedrijf

mooiste locaties

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR:

fulltime, parttime
weekendhulpen en
oproepkrachten
interesse in events, interieur en
decoratie
enthousiaste creatievelingen

MEER INFORMATIE?

Hees 4 | Eersel | oogenlust.com

VACATURES

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

MeaMill Fijnmetaal B.V. is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van  
CNC draaien en CNC frezen van handzame, mooie en nauwkeurige producten.
Wil jij komen werken in een geklimatiseerde werkomgeving, met een  
klein gezellig team, waar je eigen initiatief gewaardeerd wordt?

Wij zijn op zoek naar:

- Medewerker bedrijfsbureau/assistent bedrijfsleider
Jij zorgt voor de order-intake, (na-)calculaties, bestellingen, uitbestedingen,  
planning, laden/lossen, voorraadbeheer, maar wilt ook productief zijn in onze 
werkplaats. 

- CNC frezer/steller en (junior) CNC draaier
Jij zorgt voor het gehele traject van zagen, programmeren, stellen, produceren, 
meten en verpakken of wilt dit graag leren.

Wij bieden:
- een goed salaris, naar evenredigheid van vaardigheden
- een gezellige werksfeer in een gezellig team
-  een mooi machinepark van 3-en 4-assig voor het freeswerk, 3- en 6-assig  

voor het draaiwerk

Is jou interesse gewekt om in een fijne omgeving te komen werken, reageer dan 
per app, mail of telefoon.

Otto Dings
MeaMill Fijnmetaal B.V.
Hofstede 19 |5541 SJ Reusel | M 06-53927573 | T 0497-380241 | info@meamill.nl

 www.denherd.nl • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel

Cultureel Centrum Den Herd
is op zoek naar:

Allround Medewerker Horeca
(parttime/fulltime)

Cultureel Centrum Den Herd is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar service, gastvrijheid
en een vriendelijke, persoonlijke benadering voorop staan. Bij Den Herd kan iedereen terecht voor

vrijwel elke gelegenheid; van een kop koffie, een repetitie, feestavond, vergadering,
een zakelijk evenement tot aan een uitvaartdienst of een theatervoorstelling.

Met een klein, hecht en erg betrokken team zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan niks ontbreekt.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken,
stuur dan een mail naar

info@denherd.nl en wellicht nodigen we je snel uit.
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MAATWERK INDUSTRIEBOUW
Industriebouw Zuid komt voort uit Aannemersbedrijf P. van Hulst en houdt zich 
sinds 1930 al bezig met utiliteitsbouw, bedrijfshallen en kantoren. De vraag 
naar specialistische kennis specifi ek over de industriebouw zorgde ervoor 
dat er een nieuwe BV opgestart werd die zich volledig focust op maatwerk 
industriebouw – en zo werd Industriebouw Zuid geboren.

BOUWEN MET RUST EN ZEKERHEID? 
Industriebouw Zuid is gespecialiseerd in turn-key projecten maar ook 
ontwerpen van derden zijn geen probleem. Met deze methode leveren 
we gebouwen gebruiksklaar op. Wij verzorgen indien gewenst het 
gehele bouwtraject, van de initiatief-fase tot aan de sleutel op de deur. 
Ons team bestaat uit gedreven vakmensen met hart voor hun vak en oog 
voor detail waardoor het gehele proces constant wordt geoptimaliseerd.

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR COLLEGA’S!

Sca
n v
oor

meer
info en voor ons actuele vacatureaanbod!

TEKENAAR/WERKVOORBEREIDER
32-40 uur per week
MBO/HBO

TIMMERMAN
32-40 uur per week
LBO/VMBO/MBO

UITVOERDER
32-40 uur per week
LBO/VMBO/MBO

Ga naar www.industriebouwzuid.nl/vacature voor meer informatie. 

Kom bij Industriebouw Zuid werken als jij het verschil kunt maken en waarde 
kunt toevoegen aan onze organisatie. Industriebouw Zuid staat voor 
kwaliteit en daadkracht. Een familiebedrijf met meer dan 90 jaar ervaring in 
het realiseren van industriebouw op maat. Van ontwerp tot nazorg. 

We zijn momenteel op zoek naar:

Industriebouw Zuid BV - Ganzestaartsedijk 15 in Duizel  - info@industriebouwzuid.nl - www.industriebouwzuid.nl 

Informeel   

Ambitieus

MULTIFIX is een snelgroeiende en ambitieuze organisatie. Wil jij 
onderdeel uitmaken van deze groei, jezelf verder ontwikkelen en 
komen werken bij een gezellig, Brabants familiebedrijf? Bekijk 
dan hieronder de openstaande vacatures. Een open sollicitatie 
is overigens ook altijd welkom. We nodigen je graag uit voor een 
goed gesprek en een lekkere kop koffie.

Resultaatgericht

Familiebedrijf   

No-nonsense cultuur

Iets voor jou? 
Bel, app of mail ons.
+31 (0) 6 11 43 29 28
vacature@multifix.nl 
www.multifixgroup.com

Check: 
www.multifixgroup.com/werken-bij
of scan de qr-code voor alle actuele vacatures
www.multifixgroup.com/werken-bij
of scan de qr-code voor alle actuele vacatures

Logistiek MedewerkerFulltime - Bergeijk

Commercieel Medewerker Binnendienst DuitslandFulltime - Bergeijk

Tactisch InkoperFulltime - Bergeijk

WERKEN BIJ 

MULTIFIX?

Ben jij al een vakman?
Of ben jij bereid om het vak te leren?

Dan ben jij degene die wij zoeken!
* 

▪ Wil jij ook 4 weken zomervakantie?
▪ Wil jij ook 23 ATV dagen per jaar?
▪ Wil jij 4 of 5 dagen werken?
▪ Wil jij ook een goed salaris, prima 

arbeidsvoorwaarden en een uitstekend 
pensioenfonds?

Schroom je niet en meld je bij ons.
Dat mag via de mail maar een belletje of 
gewoon eens binnen wandelen mag 
natuurlijk ook.

Mogen wij jou verwelkomen?
Bij interesse neem contact op met 
Marly Lommers 
personeel@tristarkeukens.nl

VACATURE
MEDEWERKER 

HOUTBEWERKING

Wil jij lekker met je handen werken in een 
omgeving waar het in de winter lekker warm 
is en in de zomer heerlijk koel, dan ben je bij 
ons aan het goede adres!

Tristar maakt luxe designkeukens op maat. 
Op deze afdeling maken we de massieve 
eiken keukendeuren en alle andere specials 
voor in de keuken zoals schouwen, 
kolommen en nog veel meer interieurbouw. 

Om dat te kunnen doen hebben we de 
meest moderne machines en 
gereedschappen voorhanden.
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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

Baderie van den Boomen  Kerver 8, Eersel
Telefoon 0497 519 017 vandenboomensanitair.nl

Bij Baderie draait alles om dé perfecte badkamer. 

Streef jij ook naar perfectie en maak je mensen 

graag gelukkig met een nieuwe badkamer?  

Dan hebben we je graag in ons team!  

Wij bieden een zelfstandige baan met een  

uitstekend salaris en goede secundaire  

arbeidsvoorwaarden conform de CAO. 

Ben jij die klantgerichte loodgieter of tegelzetter 

en wil je nóg verder groeien in je vakgebied?

Dan leren we je graag kennen! Stuur je CV naar 

info@vandenboomensanitair.nl of bel ons.

Toe aan een nieuwe uitdaging? 

Ga bij ons aan de slag!

Wij zoeken  
een loodgieter  
én een  
tegelzetter

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 zoeken Wij zoeken  jou! jou!
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Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen al onze gasten met  

onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon is  

een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit Groepsaccommodaties, 

Outdoor-activiteiten en Horeca voor vergaderingen en feesten.  

Wij richten ons voornamelijk op groepen, van klein tot groot.  

Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één dak aanwezig.

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken?  

We hebben de volgende vacatures:

Bediening (fulltime en parttime)

Kok/keukenhulp (fulltime of parttime)

Outdoor-instructeurs (parttime)

Schoonmaakmedewerkers (parttime)

Kijk op onze site www.biestheuvel.nl/vacatures voor meer uitleg.

Uren zijn in overleg samen te bepalen.

Lijkt één van deze vacatures iets voor jou?  

Bel dan direct naar (0497) 591 257 of mail naar arjan@biestheuvel.nl,  

dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Hoogcasteren 25 • 5528 NP Hoogeloon • Telefoon (0497) 59 12 57 
info@biestheuvel.nl • www.biestheuvel.nl

Wij zoeken collega’s!

WIJ ZOEKEN EEN

WERKVOORBEREIDER/ SPUITER

WIJ ZOEKEN EEN

FACILITAIR MEDEWERK(ST)ER

Is het professioneel op kleur brengen van meubels 
jouw interessegebied? Zou je dat willen leren?

Ben jij een enthousiaste facilitair medewerk(st)er & 
beschikbaar op donderdagavond? 

Lees de volledige vacatures op onze website. Laat het ons 
weten per mail t.a.v. Maartje Kanters, bel of kom gezellig langs!

Riethovensedijk 20 • 5571 CR Bergeijk • T: 0497 577 027 •
personeelszaken@bruns.nl • www.bruns.nl

GROND EN INFRA

J. van Uijthoven & Zn. bv

Meerheide 242  Eersel

J. van Uijthoven & Zn BV is een gerenommeerd familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar 
bestaat. Wij realiseren voor een brede kring van opdrachtgevers, waaronder aannemers, 
bouwbedrijven, gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren, tal van 
grond en infrawerken. J. van Uijthoven & Zn BV hecht veel waarde aan vakmanschap, 
betrouwbaarheid en professioneel werken en we zijn een erkend leerbedrijf. 

Ben je graag buiten aan het werk in een klein en gezellig team waarmee je samen mooie 
projecten kunt realiseren met als doel een tevreden klant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

• OPPERMAN 
Werk je graag buiten en met je handen? Dan is de rol van opperman zeker iets voor jou. 
Je werkt mee aan verschillende wegenbouwprojecten (van aanleg tot onderhoud).

• GRONDWERKER 
Jij bent het visitekaartje van ons bedrijf! Als grondwerker werk je vaak voor je collega’s 
uit, zorg jij ervoor dat zij hun werk kunnen uitvoeren en werk je mee aan uiteenlopende 
projecten. Jij bent verantwoordelijk voor de juiste verdichting van de onderlaag, voor de 
juiste funderingshoogte voor de betonbanden en dat de zandbaan er strak en volgens 
tekening bij ligt. 

• LEERLING STRATENMAKER 
Als leerling stratenmaker ga naast de schoolbanken ook vooral in de praktijk ervaring 
opdoen. Je gaat werken aan het aanleggen en onderhouden van verschillende soorten 
verhardingen inclusief bijbehorend grondwerk. Dit allemaal op toffe locaties in de  
buitenlucht. Onze erkende begeleiders leren jou de kneepjes van het vak. 

Is jouw interesse gewekt? De volledige vacaturetekst kun je vinden op onze website: 
www.jvu-bestratingen.nl of neem contact op met Carli van Maanen via:  

carli@jvu-bestratingen.nl of bel naar 0497-360515. 

GROND – EN INFRAWERKEN

HÉ VAKMAN!
Wil jij je steentje bijdragen?

SOLLICITEER NU VIA  BERT@HEDEKO.NL OF 0497 – 870032

HOOGAKKER 2A HAPERT     TEL. 0497 – 870032   HENDRIKX-DEUREN-KOZIJNEN.NL

ONZE
VACATURES:

Diverse monteurs

Werkvoorbereider
/ calculator 
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Montagemedewerker
38 uur | MBO niveau

Logistiek Accountmanager
38 uur | HBO / WO niveau

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! 

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

Gratis sporten bijBekijk alle vacatures op werkenbijwilvo.nlMeer over GFM én openstaande 
vacatures op the-best-part.nl

part of

Engineer / Werkvoorbereider  
38 uur | HBO / WO niveau

Project Manager
38 uur | HBO / WO niveau

Productieplanner
38 uur | HBO / WO niveau

WILVO-INLOOPAVOND
Ervaring in de metaalsector (of juist niet): iedereen is welkom!

Altijd al eens een bezoek willen brengen aan WILVO? Op donderdag 6 oktober a.s. ben je van harte 
welkom! Tijdens een rondleiding door ons bedrijf beantwoorden we graag al jouw vragen.

Tijd WaarInloopmoment 1: 17.00 uur
Inloopmoment 2: 18.30 uur

We verwelkomen je graag bij de receptie van 
onze locatie aan de Melkweg 1 in Bergeijk.
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Koperen leidingen , 4x2 m en 4x1 m, 20 mm 
doorsnede. In één koop. € 40,-. Tel. 06-83918582.

Planken, l x br x dikte: 225 x 12 x 2 = € 2,25. 
200 à 225 x 10 x 2,2 = € 1,75. 
200 à 225 x 10 x 1,8 = € 1,25 en 
90 à 100 x 10 x 1,8 = € 0,50. Tel. 06-83918582.

Qibbel fietsstoeltje voor achterop met 
2 montageblokken, 1 blok voor tweede fiets. 
Z.g.a.n. € 50,-. Tel. 0497-643588.

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

Boekje over cricket met 54 foto’s van oude 
ansichten uit de periode van 1920-1940.
Tel. 0497-388051.

22 boeken van Kuijfje, per stuk te koop, t.e.a.b.
Tel. 0497-388051.

Tom en Jerry boeken en 10x Groot 
Vakantieboeken. Tel. 0497-388051.

6 marmeren zuilen, waarvan 4 voor CD’s.
Tel. 384692.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Bergeijk (‘t Loo). 
Tel. 06-33878506.

Mob airco, 16000 BTU, z.g.a.n. 1x gebruikt, 
energie A. Nieuwprijs € 600,- nu € 395,-. 
Tel. 06-12848815.

Auping Vivo matras pocketveren met latex, 
z.g.a.n. I.g.st. 210x100x24 cm. Nieuwprijs € 1580,-. 
Vraagprijs € 50,-. Tel. 06-10779548.

Omafiets, weinig gelopen, banden als nieuw. 
€ 100,-. Tel. 06-18421766.

EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

Houten schragen, 75x62, 4 stuks. Stalen 
schragen, 110x90, 6 stuks. Stalen ladder, 290x40, 
dubbel uitschuifbaar. T.e.a.b. Tel. 0497-384600.

Oma/transportfiets, 28 inch, met verlichting en 
slot, pas nagekeken, 1x Batavus, 1x Gazelle.
Tel. 06-45558565.

Kinderzitje, weinig gebruikt, z.g.a.n. € 50,-.
Tel. 0497-643588.

Elektrische heggeschaar, zeer weinig gebruikt, 
€ 25,-. Tel. 06-34412325.

Houten tweewielig bagagewagentje, L 50 br 40 
h 40, wielen en trekstok demontabel, € 10,-.
Tel. 06-51070962.

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.

Trek damesfiets, i.z.g.st. Achter- en binnenband 
en zadel is nieuw, 7 versnellingen. Fiets is 
helemaal nagekeken. € 175,-. Tel. 06-23233247.

Koga Miyata dames- en herensportfiets, i.g.st.
Pr.n.o.t.k. Tel. 06-12955709.

3 zware, ijzeren roosters, l-b 150x60 cm, 10 cm 
dik. Tel. 0497-681640 / 06-47025947.

Kunststof kozijn met raam, geïsoleerd voor 
douche, b-h 40 x 80 cm. Tel. 0497-681640.

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

Zilveren bestek, 39-delig. Tel. 06-34412325.

QA vitrine-wandkastje, hometrainer, servies, 
dressoir, sta op fauteuil, schilderijen, wand-
borden, fauteuil, leunstoel. Interesse, maak ik 
een leuk prijsje! Tel. 06-81208129.

Trek T500 hybride herenfiets met versnellings-
systeem en derailleurschakeling. Lichtgewicht 
alleskunner, perfect onderhouden. € 125,-. 
Tel. 06-13774476.

Carbon racefiets, merk: Look. Ziet er netjes uit. 
H 55 cm. Dura Ace remmen. Compact 2x10.
€ 425,-. Tel. 0497-641380.

Lampepoetsersgras (siergras) voor in de tuin.
€ 2,50 per stuk. Tel. 384320 of 06-28300102. 

2 marmeren zuiltjes, oud-roze met grijs. 
Hoogte 80 en 60 cm. Tel. 384692.

2 Topper matrassen (van Deursen), 1x 200 cm,
1x 210 x 90 cm. Natuurlatex, 9 comfortzones. 
€ 50,00 per stuk. Tel. 0497-388147.

GEZOCHT: BEZORGERS PC55
Een leuke bijbaan in de buitenlucht? 
Wij hebben plaats voor bezorgers van 
PC55 (13 – 99 jaar). Bel voor info: 0497-844588.

GEZOCHT: Interieurverzorgster voor 3 uur om 
de twee weken in Hapert. Tel. 06-29127026.

GEZOCHT: Oppas voor gezin met 1 baby die 
kleine huishoudelijke taken verricht. Ervaring 
met kinderen vereist. 2 dagen per week. 
Interesse? Neem contact op: 06-30956028.

GEZOCHT: Nieuwe leden voor schilderclub 
in Reusel. Op maandag van 09.00-12.00 uur. 
Interesse? Bel Wies 06-33962419 of 
Emma 06-49866264.

GEZOCHT: Verkoopruimte van ongeveer 30 m2 
om te huren. Wel graag met nutsvoorzieningen.
Tel. 06-19700728.

GEZOCHT: Oppas (15+) in Hooge Mierde.
Bel of app bij interesse naar: 06-13255622.

GEZOCHT: Landbouwgrond of bosgrond.
Tel. 06-23809981.

AANGEBODEN: Helpende hand voor 
gegevens in te voeren op computer of tablet, 
b.v. bij verenigingen, scholen of bedrijven. Ik 
ben gepensioneerd en wil toch graag nog iets 
te kunnen betekenen. Tel. 06-15413411.

GEVONDEN: Doosje voor Bluetooth oortjes bij 
Ter Vorsel in Bladel. Noem het merk, dan kan je 
het ophalen. Tel. 06-15548692.

GEVONDEN: Kettingslot met 5 sleutels, nabij 
Jumbo Bladel op grasveld. Wie de sleutels kan 
beschrijven kan bellen naar 06-57505061.

GEVONDEN: Paar meisjessandalen, maat 
25-26, in speeltuin bij Antoon Schildersstraat, 
Hapert. Tel. 06-13210167.

GEVONDEN: Damesjas op maandag 5 sept. 
op Oude Provincialeweg, Hapert. Weet je de 
kleur? Tel. 06-12926235.

VERLOREN: Groene regenjas in Reusel.
Tel. 06-15497408.

VERLOREN: Zonnebril op sterkte in zwarte 
hoes met rits op 9 augustus in Bladel. 
Tel. 06-16195475.

VERLOREN: Polaroid zonnebril in Reusel op 
16 sept. Waarschijnlijk in een van de winkels. 
Tel. 0497-384327.

VERLOREN: Bril met zwart montuur. 
Tel. 06-34298491.

GEVRAAGD TWEEDEHANDS FIETSEN
EN OPKNAPFIETSEN
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, flipperkast, 
juxebox, buitenboordmotor, scooter, elektrische 
fiets, boot, benzinepomp, etc. Tel. 06-46331823.

GEVRAAGD OUD IJZER EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. 
(geen koelkasten en vriezers). Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! 
Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Oude reclameborden, platen, 
beelden. Kom graag kijken! Tel. 06-40211690.

GEVRAAGD: Oude tv of computer, gratis 
ophalen in omg. Bladel, hoeft niet te werken.
Tel. 0497-387001.

GEVRAAGD: Tomos brommer. Eventueel 
defect geen bezwaar. Tel. 06-20309871.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor 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 huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- 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 adresgegevens 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 aange-
leverd, 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 € 10,- (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 € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situ-
aties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en be-
paalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer infor-
matie 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. Oplage 17.300 ex.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties 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 voor om berichten 
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoe-
ding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55 
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
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    PC55 is aangesloten bij
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

VERLOREN

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

DIVERSEN

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

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!

Bezorgklacht?
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Je lidmaatschap is bij aanvang 
maandelijks opzegbaar

SCHRIJF JE NU IN
ZONDER CONTRACT!

FITFACTORY.NL/INSCHRIJVEN

SPORTEN BIJ
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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 l

Petrusklepel
De vormsellessen zijn begonnen. Maar we 
kijken ook al vooruit. De informatieavond 
voor de Eerste Communie is op maandag 7 
november in het parochiezaaltje in Bladel en 
op donderdag 10 november in MFA Hart van 
Hapert, beide keren van 20.00 tot 21.00 uur. 
Ouders mogen eventueel van avond wisse-
len als ze niet kunnen op de avond voor het 
betreff ende dorp. Ouders van kinderen uit de 
andere dorpen in de parochie zijn ook wel-
kom, al bestaat daar de gewoonte om eens 
in de twee jaar communievoorbereiding te 
geven. Tijdens de informatieavond gaat het 
over de datum van de Eerste Communie, over 
de lessen en het project. En we beantwoor-
den alle vragen. Er worden aanmeldformulie-
ren uitgereikt die vóór 1 december ingevuld 
moeten worden. Vanaf januari beginnen 
de lessen. Voor Hapert zoeken we nog ver-
vanging voor Edith Spooren en Mieke van 
Laarhoven, die na jarenlange inzet het stokje 
door willen geven. Bedankt, dames! Het was 
plezierig om met jullie samen te werken.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 24 september
16.00 uur: Hoogeloon, Doop: Kae Swaanen
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden, 
                 cantor-organist
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
                 (m.m.v. gemengd koor)

26e Zondag door het Jaar
Zondag 25 september
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel

HH. Cosmas en Damianus
Maandag 26 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Vincentius de Paul
Dinsdag 27 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Wencelaus
Woensdag 28 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

HH. Michaël Gabrieël 
en Rafaël
Donderdag 29 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

H. Hiëronymus
Vrijdag 30 september
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, vormselles 2

Vooravond
Zaterdag 1 oktober
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

27e Zondag door het Jaar
Zondag 2 oktober
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 1 en 2 oktober)
Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Bladel zondag:
- Overleden familie van Rooij, Antoon van 
  Rooij en Cato van Rooij-Antonise, 
  hun schoondochters Ria en Jeanne en
  hun zonen Frans en Peter
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Uit dankbaarheid
- Voor de overleden familieleden

Casteren:
- Familie Castelijns-de Kinderen (f)
- Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes

Hapert:
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ciska, Rika en Ans
- Opa Van den Endert en 
  oma Van den Endert-Hermans (f)

Hoogeloon:
- Wout Rens

Mededeling:
-  De opbrengst van de MIVA collecte is 

€  276,88. Waarvoor onze hartelijke dank.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

26e Zondag door het Jaar
Zaterdag 24 september
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk

Zondag 25 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Miet Lauwers
- Overleden ouders Laarakers-Sijmons 
  en overleden kinderen
- Toon Vissers
- Marie van Steenbergen-van Laarhoven, 
  Jules van Steenbergen en zus Lisa
- Jan Sanders, Cor Wouters-Sanders en 
  Willem Wouters en overleden familieleden
- Pastoor Wim Hulskorte
- Pater Piet Leenhouwers
- Pastoor Wim Wouters

Maandag 26 september
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 27 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 28 september
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: H.H. Michaël, Gabriël 
en Raphaël,  Aartsengelen
Donderdag 29 september
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jan van Bree en Drieka van Bree-Daemen

Vrijdag 30 september
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  Op de tweede zondag van de maand is er 

na de Heilige mis gelegenheid om koff ie/
thee te drinken in de pastorie.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-
selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

REUSEL-DE MIERDEN - Op zondag 25 sep-
tember krijgt de Heilige Mis een extra fees-
telijk tintje, het koor zet zijn beste beentje 
voor, en een delegatie van de Gilden uit 
Reusel, Hooge en Lage Mierde en Hulsel 
verlenen hun medewerking. 

Na de Mis is er ruimte voor gezelligheid en 
ontmoeting in Uitgaanscentrum De Valk 
waarbij iedereen welkom is. De aanleiding 
voor deze dag is eigenlijk de installatie van 

pastoor David van Dijk, die om diverse rede-
nen een beetje in het water is gevallen en in 
stilte gebeurd is vanwege corona. 

We willen met deze Mis en de ontmoeting 
daarna eigenlijk vooral onderstrepen dat 
het goed gaat, dat het steeds meer 'samen' 
wordt, en dat we daar blij mee zijn. Elkaar 
dragen en verdragen, en veder dragen, daar 
mag best een keer op geproost worden, van 
harte welkom!

Dag van ontmoeting
Aanleiding deze dag is de installatie van pastoor David van Dijk



39 23 september 2022 INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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.

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.00 uur-11.00 uur: vergadering DB, SVH 
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
                       13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie, poule libre 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’ Ouwe Pastorie, poule driebanden 
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’ Ouwe Pastorie, poule libre 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik & Tik, bibliotheek
 09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie, poule driebanden
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
 13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie, poule libre 
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  

Vrijdag:           08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
's middags gesloten wegens off iciële opening MFA Hart van Hapert

Zaterdag:        11.00 uur-15.30 uur: Zorgmarkt

Zondag:          13.00 uur-16.00 uur: warme familiedag

Alle senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom.

AGENDA 
MAANDAG 

26 SEPTEMBER 
T/M 

ZONDAG 2 OKTOBER

NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel 
in Netersel worden regelmatig gebedsvie-
ringen gehouden.

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 25 september: 10.00 uur. 
  Intentie: Wim Kerkhofs.
- Zondag 9 oktober: 10.00 uur.
- Zondag 23 oktober: 10.00 uur.

- Zondag 30 oktober: 10.00 uur. Allerzielen.

Na de viering is er gelegenheid om samen 
koff ie/thee te drinken. U bent van harte wel-
kom.

U kunt ook een intentie opgeven voor een 
gebedsviering via de mail: gebedsvieringne-
tersel@gmail.com of bij één van onze leden.

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van oprichter en oud-eigenaar van onze winkels.

Paul Holtmann
Zijn innemende en warme persoonlijkheid zullen gemist

worden. Zijn vakmanschap en klantvriendelijkheid
blijven ons tot voorbeeld. 

Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe!

Oogwereld Holtman & Oogwereld Eindhoven

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 25 september: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 2 oktober: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, kerkelijk werker, 
uit Veldhoven
Zondag 9 oktober: 10.00 uur. Livestream vanuit omliggende gemeente           

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 25 september: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder, HA viering
Zondag 2 oktober: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 9 oktober: 10.00 uur. Dienst in Bergeijk, ds. M.G. de Vries

- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl

Zondag 9 oktober: 10.00 uur. Livestream vanuit omliggende gemeente           

Op vrijdag 7 
oktober vindt 
tussen 14.00 en 
17.00 uur in So-
ciaal Cultureel 
Centrum De Mu-
zenval in Eersel 

de Geheugenmarkt plaats. Deze markt is 
bedoeld om inwoners te informeren over 
het (zorg)aanbod dat voor mensen met 
dementie beschikbaar is. 

Zorgorganisaties
Aan de geheugenmarkt nemen (zorg)orga-
nisaties deel die voor mensen met demen-
tie en hun naasten actief zijn. Dit zijn onder 
meer de plaatselijke zorgaanbieders en hun 
zorgtrajectbegeleiders (Zorg in Oktober, Jo-
riszorg en Zuidzorg), praktijkondersteuners 
van de huisartsen, zorgmakelaars, zorgboer-
derijen, WelCordaad (mantelzorgsteunpunt 
en Alzheimercafé), fysiotherapie, diëtiste, 
gemeente (Wmo), GGD, Bibliotheek De Kem-
pen en notarissen.

Ervaar wat dementie is met VR-brillen
Ook kunnen bezoekers van de markt met be-
hulp van dementiebrillen onder deskundige 
begeleiding ervaren waar mensen met de-
mentie dagelijks tegenaan lopen en hoe de 
omgeving hierop reageert. De simulatie duurt 
ongeveer 20 minuten. Daarna bespreek je in 
een groepje van 5 personen wat je ervaringen 
zijn, onder begeleiding van een gespreksleider. 
De gehele sessie duurt ongeveer 45 minuten. 
Je kunt je opgeven voor de ervaring met 
VR-brillen via de agenda op www.bibilio-
theekdekempen.nl. Let op: er is een beperkt 
aantal plaatsten beschikbaar. Wees er dus 
snel bij. 

Meer informatie
De markt wordt georganiseerd door de werk-
groep dementievriendelijke gemeente Eersel. 
De toegang is gratis. Dat geldt ook voor het 
fruitbuff et en een kopje koff ie of thee dat bij 
binnenkomst voor je klaarstaat.

Geheugenmarkt op vrijdag 7 oktober
in Cultureel Centrum De Muzenval
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Bladel Centrum kijkt reikhalzend uit naar deze laatste zondag van 
september. Vanuit een retro DJ-booth zal de DJ om het half uur 
aft ellen waarna uit iedere winkel - als een flashmob - prachtige 
modellen tevoorschijn komen die de mode van de desbetreff ende 
winkel showen. Elke winkel heeft  alle vrijheid en presenteert zo
haar eigen najaarscollectie.

Tussen de zes verschillende rondes door wordt gezorgd voor 
voldoende entertainment. Behalve de DJ zullen er ook energieke 
demonstraties gegeven worden door DéDé Dance. Kom dus genieten 
van de entourage, de sfeervolle horecagelegenheden en ga gezellig 
shoppen in ‘t meest veelzijdige centrum van de Kempen!

NAJAARSCOLLECTIE

WWW.BLADELCENTRUM.NL

VEEL GEZELLIGE HORECAGELEGENHEDEN

LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND - KOOPZONDAG

FREE WIFI EN GRATIS PARKEREN!

MEER DAN 80 WINKELS IN EEN WINKELSTRAAT

ZONDAG 25 SEPT. PRESENTEERT BLADEL CENTRUM:

LANGSTE CATWALK VAN DE KEMPEN

MODEKOOPZONDAG

NA 3 JAAR WEER TERUG IN BLADEL CENTRUM

MODEKOOPZONDAGMODEKOOPZONDAGMODEKOOPZONDAGMODEKOOPZONDAG
ELK HALF UUR

MODESHOW OP DE

250 M. LANGE

CATWALK

13:00
17:00

18 DEELNEMENDE WINKELS!

AANKLEDING DOOR: CLEMENS - BLOEM & GROEN STYLISTEN
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Een kloppend 
Hart
Jaren van voorbereiding door 
initiatiefnemers, diverse colleges, en 
gemeentelijke medewerkers, een heel 
aantal stevige debatten in de gemeen-
teraad, minstens zoveel artikelen in 
de krant, uren tekenen en ontwerpen, 
constructiewerk en berekeningen 
maken, bouwen met veel vakmensen, 
nadenken over hoe deelnemers in dit 
gebouw elkaar kunnen versterken en 
hoe dat er uit zou kunnen zien…
Dat ging allemaal vooraf aan dit mo-
ment in september 2022. 
De MFA Hart van Hapert is nu klaar. 

Het is een trotse mijlpaal voor ieder-
een die erbij betrokken was en is. 
Want wat is deze multifunctionele 
accommodatie prachtig geworden 
en wat gaan hier veel mensen met 
veel plezier gebruik maken van het 
complete aanbod! Deze plek, met al 
zijn gebruikers, heeft heel terecht de 
naam Hart van Hapert gekregen. 

Namens het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bladel spreek ik mijn dank uit aan 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 
Want zij bouwden niet alleen aan het 
hergebruik van de kerk en de fysieke 
uitbreiding die nodig was. Zij bouwden 
mee aan een plek waar jong en oud 
zich thuis gaat voelen en elkaar weet 
te vinden. En dus bouwden zij mee 
aan een nog hechtere gemeenschap. 
Daar kan ik als burgemeester alleen 
maar ontzettend trots op zijn.

In deze speciale krant staat het 
programma van de openingsweek van 
de MFA beschreven. Er zit vast iets bij 
dat u aanspreekt. Wees welkom; kom 
kijken en maak met elkaar van deze 
plek een kloppend hart. Een Hart van 
Hapert!

Met hartelijke groet,

Remco Bosma 
Burgemeester gemeente Bladel

De Kerk was 
nog nooit zo 
dichtbij
Met grote belangstelling heeft pastoor 
Harm Schilder het proces van MFA Hart 
van Hapert gevolgd. “Volgens mij is dit 
het grootste bouwproject dat ooit in Hapert 
heeft plaatsgevonden. Interessant om te 
zien, vooral de betrokkenheid van zo vele 
gebruikers en organisaties. Het kan toch 
niet anders dan dat dit een succes gaat 
worden.”

Dat de bestaande kerk dicht is en een 
andere functie heeft gekregen, heeft 
bij Harm een plekje gekregen. “We 
hebben het goed afgesloten door het 
Sacrament over te brengen naar de 
kerk in Bladel. Het geloof is vol symbo-
liek en dit was een mooi symbool om 
een periode af te sluiten. Daarbij: het 
gebouw blijft behouden. Op bijna alle 
plekken in MFA Hart van Hapert zie je 
het terug: de muren, de glas-in-lood 
ramen, het orgel. Het is mooi om te 
zien dat zoveel oude details behouden 
zijn gebleven, zij het in een andere 
vorm.”

Nu is het tijd voor een volgende stap. 
“We zijn nooit gestopt met de dien-
sten, met grote dank aan Jan en Annie 
Leijten, die elke week voor ons klaar-

stonden in Den Tref. Bij Frans Rijkers 
mochten de kerkspullen zo lang opge-
slagen worden, Vanaf heden zullen de 
diensten in de Severinuskapel plaats-
vinden. De klok is behouden gebleven 
en zal weer luiden om de mensen uit 
te nodigen naar de kerk te komen. De 
Severinuskapel is elke dag geopend. 
Omdat die nu midden in het Hart van 
Hapert ligt, zullen de deuren altijd 
open zijn. Om even rust te vinden, een 
kaarsje te branden of om te bidden. 
De kerk is letterlijk nog nooit zo dichtbij 
geweest.”

Over een aantal maanden zal pastoor 
Schilder de bisschop vragen de kapel 
officieel in te komen zegenen. “Zoals 
we de afsluiting hebben voorzien van 
symboliek, zo willen we dat ook met 
de opening doen. Een datum is er 
nog niet voor gevonden maar we willen 
laten weten dat iedereen hiervoor van 
harte is uitgenodigd. Loop vooral eens 
binnen in de Severinuskapel en voel je 
welkom.”

De MFA is klaar 
….en wat nu?
Het GBOH is nooit een officiële partij 
geweest in de ontwikkeling van MFA 
Hart van Hapert. Toch is het daarbij 
steeds nadrukkelijk betrokken geweest 
en was er voor haar een belangrijke 
taak weggelegd. De insteek was en is 
namelijk altijd om de leefbaarheid in 
Hapert te vergroten. De ontwikkeling 
van een multifunctionele accommodatie 
speelde daar een hoofdrol in. In die zin 
heeft het GBOH de ontwikkeling van 
een MFA altijd van harte ondersteund.

Het GBOH is precies één jaar ouder 
dan de eerste plannen voor een MFA. 
In alle ideeën en initiatieven die voort-
gekomen zijn uit het georganiseerd 
burgeroverleg stond de oprichting van 
een MFA centraal. Nu is MFA Hart van 
Hapert een feit en zou de vraag kunnen 
opkomen: …en wat nu? Volgens de 
voorzitter van het GBOH, Frits Oomen, 
zal het wennen zijn om niet meer te 
concentreren op de totstandkoming 
van de MFA, maar er liggen nog kan-
sen genoeg op het gebied van wonen, 
veiligheid, zorg, welzijn, groen en een 
sterk centrum, om Hapert nóg leef-
baarder te maken. De voltooiing van 
MFA Hart van Hapert is het begin van 
veel meer mooie ontwikkelingen in 
Hapert.

Met dank aan:
Ontwerpbureau Kleur M - ontwerp
Imca van de Weem - fotografie 
Renate Matthijssen - teksten 
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Plattegronden 
MFA Hart van Hapert
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+31 (0)492 50 55 00
www.gsstaalwerken.com

Toonaangevend in Staal

Op zoek naar een baan 
in de Staalbouw?

KIJK OPKIJK OPKIJK OP
gsstaalwerken.com/vacatures

VisserMilieu bv
BODEM- EN ASBESTSANERING
0497 74 55 54 | visserhoogeloon.nl

VisserHoogeloonbv
GROND- EN SLOOPWERKEN
0497 68 15 31 | visserhoogeloon.nl
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Optimale ont-
wikkelkansen 
voor kinderen
Nummereen Kinderopvang biedt in de 
mfa in Hapert opvang voor kinderen van 
0 tot 12 jaar. Kinderen van 0 tot 4 jaar 
kunnen terecht bij de dagopvang en voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd  is er 
buitenschoolse opvang. 
Tot slot biedt Nummereen in de ochtend 
ook het peuterprogramma.

Directeur Kinderopvang Veronique 
Lommers: “Op maandag 5 september 
zijn we met veel plezier gestart in het 
nieuwe pand. Daar hebben we met de 
aanwezige kinderen echt een feestje 
van gemaakt. We zijn erg blij met onze 
ruimten binnen en de fijne buiten-
ruimte! Een mooie plek om kinderen 
te laten ontdekken, groeien en leren.”

Onder één dak
“Als Nummereen hebben we een 
bewuste keuze gemaakt om de sa-
menwerking met scholen centraal te 
stellen”, vervolgt ze. “Nu we in Hapert 
gehuisvest zijn onder één dak ontmoeten 

Dé reden om 
naar MFA Hart 
van Hapert te 
gaan
Met de verhuizing van De Kloostertuin 
naar de oude pastorie veranderde de 
naam van het Steunpunt voor senioren 
mee en heet voortaan d’Ouwe Pastorie. 
De doelstelling is echter niet veranderd: 
een huis van vriendschap waar iedereen 
welkom is, ongeacht overtuiging of be-
perking. 

Een laagdrempelige plek voor ouderen, 
eenzame mensen of mensen met een 
beperking die op zoek zijn naar ont-
moeting en ontspanning. 
Seniorensteunpunt d’Ouwe Pastorie 

faciliteert activiteiten waarbij niemand 
uitgesloten wordt, waar iedereen zich 
welkom mag voelen. De vele vrijwilligers 
zetten zich belangeloos in voor een 
hechte gemeenschap.

Wat 25 jaar geleden begon als initiatief 
om de doelgroep met elkaar te verbinden, 
is een groot succes gebleken. 
Dagelijks weten veel mensen de weg 
te vinden en ontmoeten ze elkaar, 
worden nieuwe contacten gelegd en 
activiteiten met elkaar gedaan. 
In nauwe samenwerking met Senioren- 
vereniging Hapert is er één plek waar 
men zich thuis voelt: MFA Hart van 
Hapert.

Eén van de speerpunten van de oude-
renzorg in Hapert is om eenzaamheid 
tegen te gaan: het nieuwe onderkomen, 
met alle extra’s die het te bieden 
heeft, is dé plek om nieuwe contacten 
te leggen. 

Laat MFA Hart van Hapert voortaan dé 
reden zijn om je huis uit te komen.

Aansluiten bij wat een kind nodig heeft
Senior teamcoach Karin van de Wouw 
vult aan: “Dat uit zich ook in praktische 
zin. We vieren bijvoorbeeld feestdagen 
samen en geven thema’s gezamenlijk 
vorm. Peuters en kleuters brengen 
we informeel bij elkaar, zoals bij het 
buitenspelen of het aansluiten bij ac-
tiviteiten. Dit zorgt ervoor dat onze 
peuters al bekend raken met school 
waardoor de overgang naar de kleuter- 
groep minder spannend is, op moment 
dat ze vier jaar worden.

We streven naar een doorgaande ont-
wikkellijn voor kinderen van nul tot 
twaalf jaar met een veilig pedagogisch 
klimaat. Daarom hebben zowel leer-
krachten als onze pedagogisch mede-
werkers veelvuldig overleg om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij wat het kind 
nodig heeft. 
We hebben heel veel zin en vertrouwen 
in de komende jaren op onze nieuwe 
plek!”

we elkaar gedurende de dag. Dat ver-
gemakkelijkt de samenwerking. Onze 
gezamenlijke kernwaarde verbinding 
is een belangrijke bouwsteen. Voor 
ons betekent verbinding dat we voort-
durend in contact zijn met kinderen, 
ouders en professionals. Door onze 
werkwijzen op elkaar af te stemmen, 
creëren we optimale ontwikkelkansen 
voor kinderen. We voelen en nemen 
daarin een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid, iedere dag weer.” 

“We streven 
naar een door-
gaande ontwik-
kellijn van op-
vang naar
onderwijs.”
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Stabilo Interieurbouw BV 
uit Eindhoven Dé interieurbouwer
van het nieuwe “Hart van Hapert”

Voor al uw particuliere en zakelijke interieurprojecten

www.stabilointerieurbouw.com
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Stabilo Interieurbouw BV 
uit Eindhoven Dé interieurbouwer
van het nieuwe “Hart van Hapert”

Stabilo Interieurbouw BV 
Dé interieurbouwer van “Het Palet”

het leerplein van de nieuwe generatie

Voor al uw particuliere en zakelijke interieurprojecten
• onderwijs • kantoren • zorg • horeca 

• winkels • overheid • particulier •
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Naast alle uiteenlopende particulieren interieurwerken mogen wij onze bijdrage leveren aan het prachtige 
project van MFA Hart van Hapert. Een mooie uitdaging waar we met een positieve blik op terugkijken. 

In samenwerking met fijne collega-bedrijven hebben we een schitterend resultaat behaald.

Koperslager 12  |  5521 DE Eersel  |  0497 515 620

Met verbindingen 
leggen, kun je 
niet vroeg 
genoeg beginnen
Seniorenvereniging Hapert is dolblij met 
de verhuizing naar MFA Hart van Hapert. 
Voorzitter Simon Lamers raakt niet uitge-
praat over de mogelijkheden en de kansen 
die deze prachtige accommodatie gaat 
bieden. “Wij gaan ons de komende tijd 
richten op de verbinding. 

Jong en oud samenbrengen want op 
die manier ontstaat contact. Het gebeurde 
vanaf de eerste dag dat MFA Hart van 
Hapert open was. De deelnemers aan 
de Tai Chi moesten door het hand-
vaardigheid lokaal van Het Palet. Die 
kinderen vinden het leuk dat hun 
werk en inspanning gezien wordt, de 
senioren vinden het leuk om een klein 
complimentje te geven. Dat is het eerste 
contact, de volgende keer is er al her-
kenning en ontstaat vanzelf verdieping. 
Dat is toch prachtig om te zien. 
Meteen mee beginnen, niet wachten 
tot iedere vereniging of gebruiker ‘zijn 
eigen plekkie’ heeft gevonden. Meteen 
samen, dat is het idee en dat werkt, 
dat zien we nu al.”
Plannen zijn er vooralsnog genoeg. 

“Na de winter gaan we met een moes-
tuinproject beginnen. Jong en oud, samen 
voedsel verbouwen. In het klein na-
tuurlijk maar ook hier zien we alleen 
kansen. De ouderen leren de jongeren 
waar hun eten vandaan komt en de 
jeugd leert een stukje verantwoorde-
lijkheid want voor plantjes moet je zorgen; 
ook buiten schooltijden. 
Hetzelfde verhaal voor handenarbeid; 
samen met de Seniorenvereniging 
wordt de jeugd de basisbeginselen 
van techniek bijgebracht.”

Uiteraard blijft de seniorenvereniging 
ook activiteiten organiseren voor de 
eigen doelgroep. “Al gaan we hierbij 
wel altijd de verbinding zoeken met 
anderen”, benadrukt Simon. “We gaan 
meerdere kaartspellen uitrollen en 
daarbij is de jeugd van harte uitgenodigd. 
Rikken, jokeren, klaverjassen; we weten 
nog niet welke spellen er komen maar 
iedereen mag aansluiten. Hapert moet 
één worden en MFA Hart 
van Hapert is de plek waar daarvoor
de basis wordt gelegd.”

Zorg voor elkaar
Ook Buurtzorg heeft inmiddels zijn intrek 
genomen in MFA Hart van Hapert. 

In de oude pastorie hebben de wijkver-
pleegkundigen hun stekkie inmiddels 
ingericht, lekker dicht bij de doelgroep. 
Laagdrempelig zoals ze willen werken, 
met oog op de kwetsbare mensen in de 
samenleving.

Voor het kleinschalige team van Buurt-
zorg Hapert, Hoogeloon en Casteren 
was het een logische stap om mee 
over te gaan naar het nieuwe onderkomen. 
“Dicht bij de mensen, geen groot kan-
toorpand of luxe onderkomen. Veel 
zijn we niet op kantoor, liever zijn we 
dichtbij onze cliënten om ze de nodige 
zorg te geven. 
Daarbij hebben we ook veel aandacht 
voor de ‘buurt’ van Buurtzorg. Als we 
bij onze cliënten binnen komen, vinden 

het we het belangrijk dat we eerst een 
praatje maken. Eerst vragen hoe het 
gaat, waar we mee kunnen helpen en 
dan zorg verlenen. Zo bouwen we een 
band op en geven we iedereen het gevoel 
mee te tellen.”

De overstap naar het nieuwe gebouw 
is fijn voor de verpleegkundigen. “Het 
voelt alsof we nóg dichter bij de mensen 
staan. 
Alles in één gebouw maakt het per-
soonlijker; we zijn goed bereikbaar, 
makkelijk aanspreekbaar en kunnen 
mensen heel direct helpen. Dat kan 
soms al door een kort gesprekje. Zorg 
zit ‘m in veel meer dan je zou denken. 
Zorg voor elkaar, daar gaan we voor 
bij Buurtzorg.”



1420 december 2022

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

Behang
(Muur)verf
PVC vloeren
Tapijt
Vloerkleden
Gordijnen
Vouwgordijnen
Rolgordijnen 
Plisse-gordijnen



15 20 december 2022

Dr. Huub van Doorneweg 16  
5753 PM Deurnewww.jvdmortel.nlinfo@jvdmortel.nl Tel. 0493-310666

Trotse leverancier trappen, traphekken 
                   en balustrades van het MFA Hapert!

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

Behang
(Muur)verf
PVC vloeren
Tapijt
Vloerkleden
Gordijnen
Vouwgordijnen
Rolgordijnen 
Plisse-gordijnen



1620 december 2022

Bibliotheek De 
Kempen
De Bibliotheek is er voor iedereen die 
zichzelf wil ontwikkelen en wil groeien. 
Van 0 tot 100 jaar: iedereen is van harte 
welkom. Of je nu wilt lezen voor je plezier 
of wilt leren, voor inspiratie, ontspanning, 
een vraag of een ontmoeting komt; het 
mag allemaal.
 
Midden in de nieuwe MFA Hart van 
Hapert vind je de Bibliotheek van 
Hapert. Vanuit ‘t Hart kijk je zo op de 
volwassencollectie en als je een stukje 
doorloopt vind je de collectie voor 
de allerkleinsten! De krant vind je 
gewoon in de foyer aan de leestafel, 
wees welkom om hier lekker je krant 
of tijdschrift te lezen, ook zonder lid te 
worden. 

Boven zijn alle jeugdboeken te vinden, 
ook midden in de ruimte ‘t Leeft waar 
het tijdens schooltijden lekker druk zal 
zijn! De prachtige schoolcollectie van 
basisschool het Palet is inmiddels hele-
maal samengevoegd met de boeken van 
de Bibliotheek. Zo bieden we kinderen 
van Hapert een optimaal aanbod aan 
leesboeken. Aansluitend bij het leren 
lezen van school en zeker ook om 
vooral veel plezier in lezen op te bouwen! 
De vrijwilligers en medewerkers van 
school en de Bibliotheek helpen je 
graag met het zoeken naar je favoriete 
boek. 

Maar de Bibliotheek heeft veel meer te 
bieden dan boeken. Het hele jaar door 
zijn er in de Bibliotheek inspirerende, 
creatieve en leerzame (online) activi-
teiten voor jong en oud. 

Ook in Hapert gaan we deze activiteiten 
steeds meer uitvoeren in samenwerking 
met alle andere  partners in de MFA. 
Kom eens langs bij een boekpresentatie, 
lezing, workshop, voorleesmoment of 
cursus. In het DigiBiebLab leer je in 
workshops alles over onder andere robots, 
3D printen, lasersnijden en een green-
screen. Iedereen is van harte welkom 
bij de activiteiten, je hoeft geen lid te 
zijn van de Bibliotheek.

Taal, lezen en digitale vaardigheden]
Lezen, schrijven, praten en goed kunnen 

omgaan met de computer en internet 
zijn heel belangrijk in de wereld van 
nu. In Hapert zetten we de vertrouwde 
computercursus Klik en Tik voort in 
samenwerking met D’n Oude Pastorie. 
Maar de MFA geeft ons de mogelijk-
heid om nog meer cursussen aan te 
bieden rondom het oefenen met taal, 
de computer, internet en de digitale 
overheid. Stel gerust je vraag aan de 
medewerker van de Bibliotheek tijdens 
service-uren bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid. 

De collectie
Van de nieuwste toptitels tot vergeten 
pareltjes. Van kinderboeken tot infor-
matieve boeken. Van knisperboekjes 
voor baby’s tot grootletterboeken. Van 
luisterboeken tot e-books. Van kranten 

tot online tijdschriften. Van online cur-
sussen tot speciale boeken voor kinderen 
die moeite hebben met lezen. Bij de 
Bibliotheek is voor iedereen iets te 
vinden. Je kunt alle materialen uit de 
verschillende vestigingen kosteloos re-
serveren en laten bezorgen in Hapert. 
De Bibliotheek heeft verschillende 
soorten abonnementen. Voor de prijs 
van twee nieuwe boeken, leen je ruim 
200.000 boeken per jaar! 
Kinderen tot en met 17 jaar mogen 
gratis lid worden. 

Kijk voor de abonnementen, openings-
tijden en activiteiten op de website: 
www.bibliotheekdekempen.nl. 
Op de hoogte blijven van nieuws en 
activiteiten? Meld je dan aan voor de 
digitale nieuwsbrief. 

Huiskamer van 
Hapert
Het enthousiasme spat van Hans van 
Luffelen af als hij door MFA Hart van Hapert 
loopt. Hij is trots op wat er neergezet is; 
trots op de positieve reacties van de ge-
bruikers en trots dat hij de coördinator 
mag zijn om alles in goede banen te leiden.  

“Wat we het belangrijkst vinden in MFA 
Hart van Hapert is dat iedereen zich er 
welkom gaat voelen. Of je nu langs-
komt voor een kopje koffie, een repeti-
tie bezoekt of hier werkt: het moet je 
tweede thuis zijn. De bedoeling is dat 
het een huiskamer wordt; een grote 
weliswaar maar toch, die sfeer willen 
we neerzetten. Dit moet het bruisende 
hart van Hapert gaan worden. 

Alles wat Hapert doet leven, kan en 
mag hier georganiseerd worden. We 
zien deze MFA als één grote kans om 
een sprankelend middelpunt van het 
dorp te worden. Alles wat nodig is voor 
de leefbaarheid, hebben we nu onder 
één dak. Sport, onderwijs, ontspanning, 
horeca, zorg en welzijn voor jong en 
oud: je vindt het gewoon hier. 

Met de opzet van zoiets groots als dit, 

heb je maar één kans om het goed te 
doen. Ik zie aan alles dat het gelukt is. 
Er is sfeer, er is de meest geavanceer-
de techniek, er is ruimte en vooral: er 
is aandacht voor de mens. 
Daar gaat het toch om. De activiteiten 
die hier zullen plaatsvinden, zullen zó 
divers zijn: van schoolvoorstellingen 
tot uitvaarten en van sportevenementen 
tot feestjes: het gaat allemaal gebeuren 
in MFA Hart van Hapert.”
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Basisschool Het 
Palet
Basisschool Het Palet opende maandag 
5 september 2022 vol trots de school-
deuren in het nieuwe gebouw ‘MFA Hart 
van Hapert.’ Wij voelen ons als basis-
school bevoorrecht een plekje te hebben 
gekregen in dit prachtige, multifunctionele 
gebouw.

Het onderwijs op Het Palet is al jaren 
volop in beweging. We stemmen ons 
onderwijs steeds verder af op wat elk 
kind nodig heeft. Dit betekent bijvoor-
beeld dat de kinderen reken- en taal-
aanbod op maat krijgen. Ook staat er 
altijd een thema centraal, bijvoorbeeld 
‘De kringloop van het leven’. Binnen 
de thema’s willen we de verwondering, 
nieuwsgierigheid en creativiteit van 
kinderen aanspreken. Dit doen we 
bijvoorbeeld in creatieve workshops 
waarbij we onze vakdocenten muziek, 
dans, en beeldende vorming inzetten.

In ons nieuwe gebouw kunnen we de 
manier waarop we ons onderwijs willen 
inrichten nog veel beter vormgeven. 

De grote diversiteit aan ruimtes in de 
MFA en de aanwezigheid van partners 
en verenigingen zorgen ervoor dat 
elk kind binnen onze missie ‘Veelzijdig 
leren om kleurrijk te leven’ tot bloei kan 
komen. In de MFA krijgen onze kinderen 
alle kans om op hun reis van acht jaar 
basisschool hun eigen talenten te ont-
dekken en ontwikkelen. 

Een greep uit de vele mogelijkheden…
De grote zaal in het hart van de MFA 
biedt onze leerlingen de mogelijkheid 
om samen te ‘vieren’ met schoolgenootjes, 
(groot)ouders en partners. Ook kun-
nen zij zich vanuit de thema’s presen-
teren in kleurrijke dans-, theater- en 
muziekvoorstellingen. In de ruimte ’t 
Vormt en ‘t Kleurt kunnen leerlingen 
samen met de senioren van d’Ouwe 
Pastorie kennis maken met oude am-
bachten van vroeger. Ook zullen zij 
samen een moestuin bij gaan houden. 
De ruimte ’t Danst nodigt de kinderen 
uit tot dansexpressie tijdens creatieve 
workshops. Peuters van Nummereen 
Kinderopvang  en kleuters van Het 
Palet kunnen bij elkaar komen spelen 
en werken binnen een gezamenlijk 
thema. Samen dragen we zorg voor 
een veilig pedagogisch klimaat en een 
doorgaande ontwikkelingslijn voor kin-
deren van 0 tot 12 jaar. De uitgebreide 
collectie boeken in de bibliotheek 
draagt bij aan de leesontwikkeling van 
kinderen en dompelt hen onder in de 
rijke wereld van verhalen. 

We kijken er enorm naar uit om met 
alle partners te gaan samenwerken in 
dit unieke gebouw.

Team basisschool Het Palet

Streekomroep 
de Kempen
Streekomroep de Kempen verzorgt al 
meer dan 20 jaar Radio- en TV-
uitzendingen voor de Gemeenten Bladel, 
Eersel, Bergeijk en Reusel-De Mierden 
voor een breed publiek.
Zie website: www.KempenFM.nl en 
www.KempenTV.nl

Na de opstart van de Radio tak in 
Hoogeloon en van de TV tak in Eersel 
is de gecombineerde omroep naar D’n 
Tref in Hapert verhuisd en wel naar de 
kelder.
Daar werd meer dan 20 jaar in 4 ruimten 
Radio en TV gemaakt door de 40-50 
vrijwilligers voor de genoemde Kempen 
Gemeenten. 
Over en met de mensen uit de ver-
schillende dorpen en altijd dicht bij de 
Kempische mens zelf.

Al die jaren in de kelder was geen pretje. 
Ergonomisch en Arbo technisch op het 
randje, maar zeker m.b.t. de uitstraling 

zag het er niet uit, dus altijd hebben we 
gezocht naar een betere locatie.

Die kwam al snel ten tonele met de 
plannen voor een MFA in Hapert. 
De discussie daarover heeft wel 10 jaar 
geduurd, maar eindelijk is het dan zover.

Wij zijn overgegaan in september 
2022 en zitten nu in de oude pastorie 
op de eerste verdieping. 
Dat is een prachtige locatie en geweldige 
verbetering en we zijn er dan ook erg 
blij mee.

Er is veel werk verricht bij de opbouw 
van de nieuwe MFA Hart van Hapert 
maar ook bij de opbouw van onze 
studio’s en verhuizing van apparatuur 
door professionals maar zeker door 
onze vrijwilligers.

We hopen in samenwerking met onze 
buren: Buurtzorg, maar ook met alle 
gebruikers van de MFA Hart van Hapert 
om nog vele jaren gebruik te kunnen 
maken van dit unieke gebouw op deze 
geweldige locatie.

Titel: Bouwen op het nieuwe bouwpodium 
Leerkracht Janneke van Hulst (links) met directeur Daphne Meijers (rechts)
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PROGRAMMA      OPENINGSWEEK
Zat 1
oktober

10:00     
Officiële opening 
ommetje Hapert 
en de beweegtuin

10:00
Opening kwiek en fit 
beweegtegels van 
Buurtzorg

11:00 - 15:30 
Zorgmarkt in het steun-
punt en Kerkzaal + film en 
stand SVH
Poppendokter

14:00 - 17:00
Muziek: band Sabbatical 
in de Kerkzaal

Rondleiding door de 
gehele MFA

19:00 - 22:00
Lasergamen 12-18 jaar 
In grote zaal ‘t Hart

Ben je tussen de 12 en 18 
jaar en wil je komen laser-
gamen in de MFA? Meld je 
dan aan bij Kim Kemps:
kkemps19@gmail.com
Geef aan met hoeveel 
personen je wilt komen

Zon 2 
oktober 
familiedag

13:00 - 15:30 
Ontvangst Duo vrolijk

13:00 - 16:00
Jong Nederland Hapert 
Vossenjacht/fotozoektocht 
en schminken

13:00 - 16:00 
Ballonnenclown BIBA

13:00 - 16:00
Bibliotheek
Digibiebmaterialen

Optredens 
grote zaal 
’tHart 

Basisschool Het Palet Unit 1 
is open en KDV Nummereen. 
(enkele pedagogisch mede-
werkers en leerkrachten zijn 
aanwezig)

Maa 3 
oktober

9:30 - 11:30
SVH koersbal

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert 
+ koffie

10:30 - 11:30 
Line dance

10:30 - 11:30 
Muziekparade door het 
dorp - Het Palet & Nummereen

Op maandag 3 oktober is 
iedereen uit Hapert van 
harte welkom om te komen 
kijken naar de muziekparade 
van Nummereen en Unit 1 
van Het Palet 

Alle kleuters en peuters 
gaan met zelfgemaakte 
muziekinstrumenten door 
de straten om de feestweek 
feestelijk te openen. 
De muziekparade is het 
blokje: ingang MFA -Bern-
hardstraat - Julianalaan - 
Kerkstraat - parallelweg 
Oude Provincialeweg

 13:00 - 17:00 
Liederentafel in de Kerk-
zaal

19:00 - 21:30
Handwerkcafé 
(tentoonstelling)

19:00 - 22:00 
Harmonie Kunst Adelt
grote zaal ‘t Hart - mini concert

19:00 - 20:00 
Aerobic

20:00 – 22:00 
Tafeltennis

19:00 -  22:00 
Kienen (kerkzaal)

Din 4 
oktober

10:00 - 11:00
Ommetje Hapert 
+ koffie

10:00 - 11:00 
Seniorenkoor 
Levenslust

13:30 - 16:30
Jeu de boules SVH

13:30 -16:30
Kienen SVH (kerkzaal)

14:15 - 15:00 
Het Palet / dansen

16:00 - 18:00 
Me on stage musical

20:00 - 22:00
Le Noci open avond

18:00 - 20:00 
Dansmarietjes (grote)

19:30 - 21:30 
Country dansen

Woe 5 
oktober

9:00 - 10:00 
Thai Chi SVH

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert + koffie

10:30
Kempisch senioren 
orkest in samenwerking 
met kookclub De Pollepels 
een lunchconcert.
Wilt u bij deze smaakvolle, 
muzikale happening aanwezig 
zijn, dan kunt u kaartjes à 
€ 9,50 bestellen bij het KSO 
(tel 06 - 13 81 70 00)
Of stuur een bericht naar 
info@kempischseniorenor-
kest.nl

19:00 - 21:30 
Zanggroep Medium
Kerkzaal

18:30 - 20:30
Open workshop toneel De 
Eenakter in grote zaal ’t hart

18:00 - 19:00 
Dansmarietjes (kleine)

Don 6 
oktober

09:30 - 10:30 
Werelddansen SVH

09:30 - 10:30 
Fitgym SVH

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert + koffie

10:00 - 11:00 
Stoelyoga 

12:45 - 14:00 
Mini musical unit 2 
voor Seniorenvereniging en 
opa's en oma's van kinderen 
van unit 2. 
Inloop: 12:45 uur (Grote zaal 
‘t Hart). Start musical: 13:00 
uur tot 14:00 uur. Daarna 
koffie/ thee en koekje

13:30 - 16:30 
Jeu de boules SVH

18:00 - 21:00 
Quality

19:30 - 21:30 
Ehbo

Vrij 7
oktober

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert +  koffie

10:45 - 11:45 
Pilates SVH

12:30 - 14:15
Kunstroute Het Palet, 
openbaar voor heel Hapert 
In de beweegtuin (ingang 
Arnold van Rodelaan)
Op vrijdagmiddag zijn alle 
bewoners van Hapert van 
harte welkom in de Beweeg-
tuin. Kinderen van unit 3/4 
en NT2 verzorgen die 
middag een kunstroute met 
muziek en kunst
 

19:00 - 21:00 
Line dance

10:00 - 11:00 
Voorleesochtend 
bibliotheek (grote trap)

Voor de Dorpsquiz...
Op zondag 2 oktober tijdens 
de familiedag kan je in de 
foyer de eerste benodigdhe-
den voor de quiz ophalen.
Het is belangrijk dat minstens 
iemand van jullie team naar 
een activiteit geweest is 
voor tips 

13:10
Blazersklas Kunst Adelt

13:30
Ameezing met Le Noci

14:00
Dansgarde Pintenwippers

14:15
Zanggroep Medium

14:45
Quality

15:15
Kempisch Seniorenorkest

Wie weet ontdek je 
nieuwe talenten bij 
jezelf of kom je gewoon 
even sfeer proeven. 
Inloop is geheel vrijblijvend 
en de verenigingen 
staan belangeloos voor 
je klaar. 

We kijken ernaar uit de 
inwoners van Hapert 
tijdens de feestweek te 
ontmoeten in het 
unieke gebouw 'Hart 
van Hapert.'

19:00 - 23:15
Dorpsquiz met afsluitend 
vuurwerk

Zat 15
oktober

20:00 - sluit
DORPSFEEST entree is 
gratis! Feest voor heel 
Hapert. Ook als je niet aan 
de Dorpsquiz hebt meege-
daan.
Met optredens van OfGeZat-
Band en Jan Biggel. 
Hier wil je bij zijn!
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PROGRAMMA      OPENINGSWEEK
Zat 1
oktober

10:00     
Officiële opening 
ommetje Hapert 
en de beweegtuin

10:00
Opening kwiek en fit 
beweegtegels van 
Buurtzorg

11:00 - 15:30 
Zorgmarkt in het steun-
punt en Kerkzaal + film en 
stand SVH
Poppendokter

14:00 - 17:00
Muziek: band Sabbatical 
in de Kerkzaal

Rondleiding door de 
gehele MFA

19:00 - 22:00
Lasergamen 12-18 jaar 
In grote zaal ‘t Hart

Ben je tussen de 12 en 18 
jaar en wil je komen laser-
gamen in de MFA? Meld je 
dan aan bij Kim Kemps:
kkemps19@gmail.com
Geef aan met hoeveel 
personen je wilt komen

Zon 2 
oktober 
familiedag

13:00 - 15:30 
Ontvangst Duo vrolijk

13:00 - 16:00
Jong Nederland Hapert 
Vossenjacht/fotozoektocht 
en schminken

13:00 - 16:00 
Ballonnenclown BIBA

13:00 - 16:00
Bibliotheek
Digibiebmaterialen

Optredens 
grote zaal 
’tHart 

Basisschool Het Palet Unit 1 
is open en KDV Nummereen. 
(enkele pedagogisch mede-
werkers en leerkrachten zijn 
aanwezig)

Maa 3 
oktober

9:30 - 11:30
SVH koersbal

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert 
+ koffie

10:30 - 11:30 
Line dance

10:30 - 11:30 
Muziekparade door het 
dorp - Het Palet & Nummereen

Op maandag 3 oktober is 
iedereen uit Hapert van 
harte welkom om te komen 
kijken naar de muziekparade 
van Nummereen en Unit 1 
van Het Palet 

Alle kleuters en peuters 
gaan met zelfgemaakte 
muziekinstrumenten door 
de straten om de feestweek 
feestelijk te openen. 
De muziekparade is het 
blokje: ingang MFA -Bern-
hardstraat - Julianalaan - 
Kerkstraat - parallelweg 
Oude Provincialeweg

 13:00 - 17:00 
Liederentafel in de Kerk-
zaal

19:00 - 21:30
Handwerkcafé 
(tentoonstelling)

19:00 - 22:00 
Harmonie Kunst Adelt
grote zaal ‘t Hart - mini concert

19:00 - 20:00 
Aerobic

20:00 – 22:00 
Tafeltennis

19:00 -  22:00 
Kienen (kerkzaal)

Din 4 
oktober

10:00 - 11:00
Ommetje Hapert 
+ koffie

10:00 - 11:00 
Seniorenkoor 
Levenslust

13:30 - 16:30
Jeu de boules SVH

13:30 -16:30
Kienen SVH (kerkzaal)

14:15 - 15:00 
Het Palet / dansen

16:00 - 18:00 
Me on stage musical

20:00 - 22:00
Le Noci open avond

18:00 - 20:00 
Dansmarietjes (grote)

19:30 - 21:30 
Country dansen

Woe 5 
oktober

9:00 - 10:00 
Thai Chi SVH

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert + koffie

10:30
Kempisch senioren 
orkest in samenwerking 
met kookclub De Pollepels 
een lunchconcert.
Wilt u bij deze smaakvolle, 
muzikale happening aanwezig 
zijn, dan kunt u kaartjes à 
€ 9,50 bestellen bij het KSO 
(tel 06 - 13 81 70 00)
Of stuur een bericht naar 
info@kempischseniorenor-
kest.nl

19:00 - 21:30 
Zanggroep Medium
Kerkzaal

18:30 - 20:30
Open workshop toneel De 
Eenakter in grote zaal ’t hart

18:00 - 19:00 
Dansmarietjes (kleine)

Don 6 
oktober

09:30 - 10:30 
Werelddansen SVH

09:30 - 10:30 
Fitgym SVH

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert + koffie

10:00 - 11:00 
Stoelyoga 

12:45 - 14:00 
Mini musical unit 2 
voor Seniorenvereniging en 
opa's en oma's van kinderen 
van unit 2. 
Inloop: 12:45 uur (Grote zaal 
‘t Hart). Start musical: 13:00 
uur tot 14:00 uur. Daarna 
koffie/ thee en koekje

13:30 - 16:30 
Jeu de boules SVH

18:00 - 21:00 
Quality

19:30 - 21:30 
Ehbo

Vrij 7
oktober

10:00 - 11:00 
Ommetje Hapert +  koffie

10:45 - 11:45 
Pilates SVH

12:30 - 14:15
Kunstroute Het Palet, 
openbaar voor heel Hapert 
In de beweegtuin (ingang 
Arnold van Rodelaan)
Op vrijdagmiddag zijn alle 
bewoners van Hapert van 
harte welkom in de Beweeg-
tuin. Kinderen van unit 3/4 
en NT2 verzorgen die 
middag een kunstroute met 
muziek en kunst
 

19:00 - 21:00 
Line dance

10:00 - 11:00 
Voorleesochtend 
bibliotheek (grote trap)

Voor de Dorpsquiz...
Op zondag 2 oktober tijdens 
de familiedag kan je in de 
foyer de eerste benodigdhe-
den voor de quiz ophalen.
Het is belangrijk dat minstens 
iemand van jullie team naar 
een activiteit geweest is 
voor tips 

13:10
Blazersklas Kunst Adelt

13:30
Ameezing met Le Noci

14:00
Dansgarde Pintenwippers

14:15
Zanggroep Medium

14:45
Quality

15:15
Kempisch Seniorenorkest

Wie weet ontdek je 
nieuwe talenten bij 
jezelf of kom je gewoon 
even sfeer proeven. 
Inloop is geheel vrijblijvend 
en de verenigingen 
staan belangeloos voor 
je klaar. 

We kijken ernaar uit de 
inwoners van Hapert 
tijdens de feestweek te 
ontmoeten in het 
unieke gebouw 'Hart 
van Hapert.'

19:00 - 23:15
Dorpsquiz met afsluitend 
vuurwerk

Zat 15
oktober

20:00 - sluit
DORPSFEEST entree is 
gratis! Feest voor heel 
Hapert. Ook als je niet aan 
de Dorpsquiz hebt meege-
daan.
Met optredens van OfGeZat-
Band en Jan Biggel. 
Hier wil je bij zijn!



2020 december 2022

COLLEGA’S GEZOCHT!
M.J. van Riel, met vestigingen in Tilburg, Eindhoven, 
Oss en Moerdijk, breidt uit en is op zoek naar 
collega’s voor de volgende vacatures: 

Meer info? 
www.mjvanriel.nl/vacatures 
Interesse? 
Mail naar sollicitaties@mjvanriel.nl

Kraanmachinist (leerling) telescoopkraan/torenkraan
Riggers voor aan-en afpikken lasten 
Chauffeur exceptioneel transport
Chauffeur autolaadkraan 
SPMT-operator (leerling) Scheuerle
Medewerker vijzelploeg
Machineverhuizer/ Monteur

Bel of 

app nu!

06-53195123

We think brick

SAMEN
BOUWEN
AAN 
MORGEN
Uw uitdagingen zijn onze inspiratie. Sinds 1929 is Aberson uw partner op 
het gebied van dak en gevel. Meer info? U vindt het op www.aberson.nl

www.kleurm.nl  www.dereclameploeg-hapert.nl



21 20 december 2022

Uw hellende daken specialist

Nieuwbouw

Onderhoud

Renovatie

Oude postelseweg 19a  |   5571 LS Bergeijk  |   T 0497-840008
info@lemmensdakwerken.nl  |   www.lemmensdakwerken.nlWe think brick

SAMEN
BOUWEN
AAN 
MORGEN
Uw uitdagingen zijn onze inspiratie. Sinds 1929 is Aberson uw partner op 
het gebied van dak en gevel. Meer info? U vindt het op www.aberson.nl

Luchtdicht 
bouwen
begint met 
Celdex

Laat je 
inspireren op
celdex.nl

Dé afdichtingspecialist voor 
de prefab bouw & industrie.
Dé afdichtingspecialist voor 
de prefab bouw & industrie.

Van harte gefeliciteerd met het
mooie nieuwe pand!

Bedankt voor de prettige 
samenwerking.



2220 december 2022

Zaterdag 15 oktober
Vanaf 20:00 uur

Grote zaal ‘t Hart

Openingsfeest MFA Hart van Hapert
Uitslag van de Hapertse Dorpsquiz

Zorg dat je erbij bent, ook als niet deelnemer van de quiz

presenteert voor héél Hapert
HET HAPERTS DORPSFEEST!

Entree: gratis



23 20 december 2022

Wij hebben met veel plezier het tegelwerk mogen verzorgen bij de MFA Hapert.
Kom ook eens kijken in onze showroom. Om u beter van dienst te zijn, adviseren wij u om

een afspraak te maken, maar u kunt natuurlijk altijd even binnenlopen.

Loek Lommers BV - Geenhovensedreef 28A - Valkenswaard - 040-2233915 - www.loeklommers.nl
Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tm vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 15 oktober
Vanaf 20:00 uur

Grote zaal ‘t Hart

Openingsfeest MFA Hart van Hapert
Uitslag van de Hapertse Dorpsquiz

Zorg dat je erbij bent, ook als niet deelnemer van de quiz

presenteert voor héél Hapert
HET HAPERTS DORPSFEEST!

Entree: gratis

 GEK VAN TECHNIEK?
Ontdek hoe installatietechniek werkt bij Van Hout. Trefwoorden 
zijn: open sfeer / samenwerken / toekomstgericht / plezier / 
training / duurzame installaties / fijne collega’s en meer. 

Misschien wel jouw volgende baan?!
Stuur gewoon een berichtje via Whatsapp (06 5374 6187) of 
via de mail (meelopen@van-hout.com) en dan zien we je snel!

Loop dan een dagje met ons mee!

Van Hout. Voor mooi werk. 
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Hey! 
Timmer jij mee bij 
Bouwbedrijf BMV?

www.bmv.nl/vacatures

scan mij!


