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Step
by step
Lieke van der Bruggen
gaat 100 km steppen
voor het KWF
Door Renate Matthijssen
BLADEL - Honderd kilometer; het is al
een eind als je het met de auto gaat rijden.
Lieke van der Bruggen gaat het op de step
doen. Voor het goede doel gaat ze deze
sportieve uitdaging aan en ze heeft er zin
in. En dat voor een vrouw die tot een paar
maanden geleden eigenlijk weinig meer
aan sport deed. PC55 ging op de koffie
voor het verhaal achter deze actie.
Conditie nul
Het lijkt alsof Lieke soms zelf nauwelijks kan
geloven wat ze gaat doen. “Ik heb mezelf een
beetje verbaasd, ja”, lacht ze. “Vroeger was
ik altijd heel sportief, maar de laatste jaren
komt er niet zoveel van sporten. Ik vond niks
echt leuk en dan is de motivatie ver te zoeken. Totdat ik op televisie iemand op een step
zag sporten, toen heb ik eerst via marktplaats
een goedkope step gekocht om het eens
uit te testen. Ik vond het meteen te gek. Al
moet ik zeggen dat ik de eerste keren op de
step na een kilometer of drie helemaal kapot
was. Conditie nul, zal ik maar zeggen. Ik weet
nu dat als je maar genoeg traint, je dit snel
op kunt bouwen want inmiddels doe ik een
kilometer of dertig zonder al te veel moeite.
Ik heb nog een paar maanden om verder te
bouwen aan mijn conditie dus die honderd
kilometer gaat helemaal goed komen.”
Goed doel
Lieke had zin in een grote tocht, een doel

Voor iedereen die een donatie doet, zet Lieke een ballonnenhart in de tuin op 29 oktober. Lieke: “De finish is bij mij in de tuin en het lijkt me een prachtig gezicht als er dan een heel
groot hart van ballonnen staat. Iedereen die doneert kan een naam op de ballon laten plaatsen ter nagedachtenis van of ter steun aan een dierbare.

om naartoe te werken. Waarom? “Geen idee
eigenlijk, gewoon omdat het kan”, vertelt ze
verder. “Ik wilde een grens verleggen, kijken
waar ik toe in staat ben. Twee jaar geleden
ontstond al eens het idee om ‘iets’ voor een
goed doel te gaan doen maar erg concreet
was dat toen nog niet. De afgelopen tijd zijn
er een aantal mensen in mijn omgeving erg
ziek geworden en overleden aan kanker. Dat
was het moment waarop ik besloot om mijn
tocht te koppelen aan een inzameling voor
KWF. Ik heb een sponsorpagina gemaakt en
ik ben blij verrast door het aantal donaties
dat binnenkomt. Ik had een streefbedrag in
mijn hoofd – een bescheiden bedrag – en dat
had ik snel binnen. Dat heb ik nu losgelaten;
ik ben blij met alles wat binnenkomt en ik
weet zeker dat het geld door KWF heel goed
besteed gaat worden.”
Rond getal
Waarom 100 kilometer? “Vijftig leek me te
makkelijk haalbaar en tachtig vind ik zo ‘niks’,
“lacht Lieke. “Honderd is een mooi rond getal.
Mijn vader stelde al snel de vraag, welke

route ik dan zou gaan steppen. Ik vertelde
hem dat dit misschien nog wel de grootste
uitdaging was voor mij om dit goed te kunnen
doen. Een week later lag er een hele mooie
knooppunten tocht klaar die hij dus heeft uitgezet én volledig voldoet aan mijn wensen.
Stuk door de bossen en mooie goed begaanbare wegen. Ik ben delen van die route nu
wekelijks aan het steppen om te kijken of het
allemaal goed toegankelijk is. Heb geen zin
in paden met los zand, dan liever een korte
omweg. Onderweg zal op ongeveer elke twintig kilometer een post zijn waar vriendinnen
staan met een hapje en een drankje. Na zestig kilometer hoop ik bij mijn schoonouders
in Lage Mierde aan te kunnen leggen voor
de lunch en dan is het daarna nog maar een
stukje tot de finish.” Elke week verlegd Lieke
een grens door een stukje verder te trainen
maar op 29 oktober zal ze voor het eerst echt
100 km steppen.

moet je steeds je tempo aanpassen en dat
wil ik niet. Ik wil helemaal zelf bepalen hoe
hard ik ga. Onze zoon Job heeft een playlist
gemaakt met muziek waarop ik heel lekker
ga. Lekker uptempo met af en toe een stukje feestmuziek. Hij heeft goed aangevoeld
welke muziek mij motiveert. Onze dochters
Ine en Lyn zijn ook heel actief geweest. Zij
hebben armbandjes gemaakt en verkocht

Solo
Lieke stept solo, een bewuste keuze. “Weet
je wat het is? Als je met iemand anders stept

Geïnteresseerd? Stuur uw gegevens naar:
info@merba.nl of bel naar 06-34233220

SPECIALIST IN
KUNSTGEBITTEN

lees verder op pagina 3

MERBA - Schoonmaakbedrijf
zoekt per direct:

SCHOONMAKER/SCHOOKMAAKSTER
4 avonden • 11,5 uur per week • Locatie Bladel
Kijk voor de vacature op merba.nl

wij verzorgen
uw badkamer

van a tot z

4 Onderhoud & reparaties
ALLE merken
4 Occasioncentrum;
altijd 60 occasions op
voorraad van alle merken

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

4 Bedrijfswagen specialist
Wilhelminalaan 11 • REUSEL
Telefoon 0497-641631
www.autovangompel.nl

Europalaan 79 | 5531BG Bladel
Telefoon 0497 36 73 69
info@
info
@tppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nl

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 819

Sanitairdekempen.nl
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Stichting Behoud Lambertuskerk
bestaat 12,5 jaar
Vanuit de Kempen maar ook uit Eindhoven,
Tilburg en België reizen muziekliefhebbers
naar Vessem om de concerten bij te wonen.
De afspraak met het parochiebestuur die bij
de oprichting werd gemaakt dat iedereen
daarbij welkom is, staat voor het bestuur nog
steeds overeind. Met veel musici is in de loop
van de jaren een goede relatie opgebouwd.
Een vaste kring van solisten en ensembles
keert regelmatig terug naar Vessem om in diverse bezettingen concerten te spelen. Daarnaast blijft er ook aandacht voor jong talent
én wordt in het programma ruimte gemaakt
voor concerten op het bijzondere Loret-orgel
dat uit 1886 stamt.

VESSEM - Op 10
oktober bestaat de
Stichting
Behoud
Lambertuskerk 12,5
jaar. Iedere eerste
donderdag van de
maand zet het bestuur de deur van de
St. Lambertuskerk wijd open voor iedereen die geïnteresseerd is in kamermuziekconcerten.
In 2010 werd de St. Lambertuskerk na een
jarenlange en ingrijpende restauratie opgeleverd. Het resultaat mocht er zijn. Het kerkgebouw kreeg een nominatie op de lijst van
100 belangrijkste identiteitsbepalende monumenten van de provincie Noord Brabant. Om
het gebouw breder open te kunnen stellen en
ook voor de toekomst te kunnen behouden,
stemde de parochie in met het voorstel van
het stichtingsbestuur om naast de diensten
in het kerkgebouw kamermuziekconcerten te
kunnen organiseren.
Door de jaren heen heeft het bestuur een
flinke ervaring opgebouwd en wordt er jaarlijks een afwisselend concertprogramma
aangeboden. In de regio kan de concertserie
rekenen op een goede naamsbekendheid.

Na afloop van ieder concert is er altijd een
ontmoeting met musici en concertbezoekers
in Grand Café De Gouden Leeuw. Iedereen
is welkom bij deze nazit en uitwisseling. Een
proeverijtje Beerze-Bier-voor-thuis reist regelmatig met de musici mee naar huis. De
afgelopen jaren heeft de stichting regelmatig
hulp ontvangen van mensen die de concertserie ondersteunen. Zo wordt voor de concerten al jaren gebruik gemaakt van een prachtige vleugel die in een langdurige bruikleen
is gegeven. Het Gilde St. Lambertus ondersteunt bij het plaatsen en opbergen van de
piano, er worden bloemstukken verzorgd, er
is een pianostemmer en het parochiebestuur
Samen Willibrordus stelt het kerkgebouw inmiddels al vele jaren beschikbaar. Daarnaast
wordt de concertserie mogelijk gemaakt door
een grote groep Vrienden.
Op zondag 9 oktober viert het bestuur haar
12,5 jarig jubileum met een besloten concert in de tuin van de Brouwerij. Het concert
wordt aangeboden aan de Vrienden van de
Lambertuskerk en aan alle mensen en organisaties die de concerten de afgelopen jaren
ondersteund hebben. En tegelijkertijd loopt
ook het concertprogramma in de Lambertuskerk gewoon door.
Op donderdag 6 oktober spelen Aude Van
De Keere (piano) en Jappe Dendievel (fagot)
een mooi programma met stukken van Rachmaninov en Tsjaikovski. De deur is open
vanaf 19.30 uur. Het concert start om 20.00
uur. Iedereen die een keer een concert bij
wil wonen, is van harte welkom! Wilt u meer
informatie? De concerten zijn te vinden via:

Bruno Deneckere en Nils de Caster

Concerten Club Aquino weer van start!
Programma 2022/2023
BERGEIJK - Na een lange zomerpauze
gaan de Club Aquino-concerten in oktober
weer van start. Het komend seizoen zal
door Stichting Luisterconcerten Bergeijk
weer een serie concerten georganiseerd
worden onder het genot van een drankje
en een gesprekje.
Doorgaans is het op de eerste zondag van
de maand maar ook dit jaar zijn er weer een
paar uitzonderingen (zie hierbij). De entree is
zoals gebruikelijk gratis. Aanvang is om 14.00
uur en einde rond 17.00 uur. Het Aquinohuis is
aan de Dokter Rauppstraat 52, Bergeijk.
Volledige agenda voor komende seizoen:
- 9 oktober: Björn van der Doelen. Verhalen
en songs van de Parel van het Zuiden.
- 6 november: Bingo. De mooiste rockcovers
in semi-akoestisch jasje met Giel van der
Heiden en band.

- 4 december: Iris Penning. Samen met
Mirthe de Jonge (cello) brengt ze haar mooiste muziek en gedichten.
- 18 december: Kerstconcert. Local heroes
zingen de mooiste Kerstliedjes en meer.
- 8 januari: Bai Kamara Jr. Afrikaanse rootsblues met een lichte twinkeling.
- 5 februari: Bruno Deneckere en Nils de
Caster. Folk en Americana van het mooiste
soort.
- 5 maart: Bjarke Ramsing. Zanger-gitarist
met warme stem en fijne songs.
- 2 april: Jan Henk de Groot. Gronings bekendste liedjesmaker ver van huis.
- 7 mei: Hedwig ‘Peep’ Peetermans. Roots
Essentials & Guilty Pleasures.
De nieuwste informatie over de artiesten is
steeds te vinden op de facebookpagina van
Club Aquino.

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO
VAN

www.behoudlambertuskerkvessem.nl
behoudlambertuskerk@gmail.com

wE KOMEN OOK MET
ONZE GORDIJNBUS
BIJ JE LANGS!

Gordijnen

Al vanaf € 32,50 p.m1

Incl. Gratis inmeten en plaatsen,
Snelle levering uit eigen atelier!

0497-645800
www.bam-wonen.nl

Whatsapp 06-30567913
BAM Wonen & Lifestyle

Lange Voren 1 5541 RS Reusel

info@bam-wonen.nl
bam_wonenenlifestyle

Ma t/m vr 9:00 - 17:00 & Za 9:00 – 16:00
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vervolg van pagina 1
op de weekmarkt. Bracht zestig euro op,
fantastisch toch? Sowieso krijg ik heel veel
positieve steun van mensen; heel mooi om
mee te mogen maken.”
Hulp
Steun krijgt Lieke ook van
buurtgenoot Rob Kuijpers; hij
heeft erg veel ervaring in de
organisatie van sponsortochten. “Ik had hem benaderd
voor advies over het opzetten van een sponsorpagina.
Ik zet mijn training altijd op
Strava en af en toe post ik iets
op Facebook. Laatst vroeg ik
of mensen de uitdaging aandurfden om een keer mee te
steppen. Rob is niet vies van
een beetje afzien dus hij reageerde. Voor 100
kilometer fietsen draait hij zijn hand niet om.
Ik heb een tweede step en daar stapte hij op.
Het plan was 25 kilometer, wat hij in eerste instantie redelijk weinig vond, maar uiteindelijk
was 15 kilometer voor hem genoeg. Hij ging
ook veel te enthousiast van start; steppen is
totaal iets anders dan fietsen.”
Tips
“Het is mooi om mensen te laten ervaren dat
steppen écht niet zo makkelijk is als het eruit
ziet”, gaat Lieke verder. “Je bent veel minder

IN DE KEMPEN
stabiel dan op de fiets en je moet veel afwisselen omdat je beide benen moet gebruiken.
Ik ben lid geworden van Stepgroep NL en
daar krijg ik tips van mensen die al veel langer steppen. Om mijn voetenplank lager te
zetten bijvoorbeeld en om een helm te dragen. Ik doe er mijn voordeel mee. Nog een
paar weken flink trainen en dan ga ik van
start.” Voor iedereen die een donatie doet, zet
Lieke een ballonnenhart in de
tuin op 29 oktober. “De finish
is bij mij in de tuin en het lijkt
me een prachtig gezicht als er
dan een heel groot hart van
ballonnen staat. Iedereen die
doneert kan een naam op de
ballon laten plaatsen ter nagedachtenis van of ter steun
aan een dierbare. Ik vraag
mijn buurman Rob van Solar
at Work om het te filmen
met zijn drone, om zo mooie
beelden te krijgen van het verlichte hart met
ballonnen. Mooi om later op terug te kunnen
kijken en met iedereen te kunnen delen.”

WIJ BAKKEN
VOOR U DAGELIJKS
EEN
GROTE SORTERING
HEERLIJK BROOD
EN
LEKKERE BROODJES!

3 OKTOBER
T/M 15 OKTOBER

WALDKORN,
MEERGRANEN BROOD
Donker en luchtig meergranen brood.
Rijk aan voedingsvezels en bouwstoffen.
Met 3% meer vezels.

Van € 3,70 Nu voor € 3,45
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Hapert
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Reusel
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Doneren
Wie Lieke wil sponsoren kan op de QR-code
op deze pagina klikken of via https://forms.
gle/3xEHGq9gMe9efV4J8. Elk bedrag is van
harte welkom en komt goed terecht.
Lieke laat via deze krant weten hoe ze de
tocht heeft ervaren en hoeveel ze uiteindelijk
heeft opgehaald voor KWF.

Informatieavond
over uilen in De Wekker
vereniging de vraag of dat we eens willen
komen kijken en of het misschien mogelijk is om een nestkast voor een uil in de
achtertuin op te hangen, want ze horen ’s
nachts regelmatig een uil.
Is het wel verstandig om zoveel nestkasten op
te hangen en welke nestkasten zijn voor welke
uilen geschikt? Wat eten de uilen en zijn ze gevaarlijk voor mijn duiven of de huisdieren? Dat
zijn allemaal vragen die wij regelmatig krijgen.
Op 25 oktober willen we een informatieavond
over uilen houden. Daar kunnen al deze vragen worden gesteld. Op deze avond zal door
één van de leden van onze vereniging een
lezing worden gegeven. Dit zal plaatsvinden
bij De Wekker, Wilhelminalaan 97 in Reusel.
Iedereen is dan welkom. Degene die geen lid
zijn van onze vereniging betalen € 5,-. Daarvoor krijgen ze twee kopjes koffie of thee.

REUSEL - Wie kent ze niet, de uilen, maar
wie kent ze wel? Regelmatig komt bij onze

Voor de leden van onze vereniging is de toegang gratis, die krijgen natuurlijk ook twee
kopjes koffie of thee. De overige consumpties
zijn voor eigen rekening. Aanvang is om 19.30
uur en de zaal is vanaf 19.00 uur open.

Word jij Klimaatburgemeester?
Nationale Klimaatweek 31 oktober t/m 6 november
maat, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 31 oktober t/m
6 november 2022 de Nationale Klimaatweek.

Van overheid tot bedrijfsleven en van burgers tot scholieren, iedereen kan bijdragen
aan een duurzamer Nederland. Een beter
klimaat begint vandaag. Dit is hét moment
om nog bewuster te leven, minder CO2 uit
te stoten en meer (energie) te besparen.
Dat is goed voor ons allemaal; een groener
Nederland én onze portemonnee.
Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter kli-

Word Klimaatburgemeester!
Een inspiratiebron voor de buurt, vereniging
of je collega’s. Als Klimaatburgemeester zet
jij je actief in voor een duurzamer Nederland!
Wil jij anderen inspireren om bewuster te
leven, minder CO2 uit te stoten en meer te
energie besparen? Wil jij actief bijdragen aan
een groener Nederland? Geef je dan op als
de Klimaatburgemeester van jouw gemeente
via www.nkw2022.nl.
De Nationale Klimaatweek is een initiatief
van het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat.

OM DE HOEK

Keizer
Kei
zer
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Geslaagde actie van Tess
en Loïs Butterbrod voor
Voedselbank Bladel
BLADEL - We kregen een mail van een trotse
moeder met als gevolg vier overvolle dozen
met zoet broodbeleg voor de Voedselbank.

Op kermismaandag ging het St. Willibrordus Gilde uit Casteren weer koningschieten. Huidige koning Frans Hoeks
schoot voor de 3e maal de vogel naar beneden en mag zich dus keizer noemen. Voor het eerst in 129 jaar heeft het
gilde weer een keizer. Naderhand schoten de drie overgebleven schutters op een nieuwe vogel voor het koningschap. Ad Castelijns was de gelukkige en schoot het laatste stuk naar beneden en mag zich voor 3 jaar koning
noemen. Ondanks het slechte weer was er veel publiek.

Geen wegomleiding
tijdens de kermis
in Vessem
Van 1 tot 4 oktober is het kermis
in Vessem. Voorgaande
jaren
werd het centrum van Vessem altijd afgesloten, zodat kermisbezoekers ongestoord
kermis konden vieren. Tijdens de Covid-19
pandemie hebben we gemerkt dat het niet
nodig is om het gehele centrum van Vessem af te sluiten.
Toen hebben we met omheiningen rondom
de horeca gewerkt om de veiligheid te waarborgen. Dat werkte zo goed dat het gemeentebestuur in overleg met de Dorpsraad Vessem besloten heeft geen grote wegomleiding
meer te plaatsen. Dit biedt ook voordelen
voor het woon-werkverkeer. Dat hoeft nu niet
meer door de woonwijken. We hebben in de
overweging daarnaast de verzoeken van de
kermisexploitanten meegenomen. Zij verzoeken al jaren om geen wegomleiding meer te
plaatsen, omdat er veel inkomsten worden
gemist van (toevallige) passanten.
Veiligheidsmaatregelen
Om veiligheid toch te blijven waarborgen,
wordt het perceel van De Gouden Leeuw omheind met hekken. Ook zal de Jan Smuldersstraat, tijdens het toiletpapier gooien op maandag, even worden afgesloten. We plaatsen dan
dranghekken, zoals dat in het verleden ook
gebeurde. Verder wordt de Servatiusstraat
aan twee kanten omheind met hekken. Op die
manier blijft de veiligheid voor de kinderen die
van het kermisterrein naar gemeenschapshuis
Den Boogerd lopen gegarandeerd.

Alpha-cursus:
kennismaken met
het christelijk
geloof
VESSEM - Dit najaar zal er in Vessem een
Alpha-cursus gegeven worden. Op een
Alpha-cursus maak je, uiteraard geheel
gratis, kennis met het christelijke geloof.
De cursus wordt gegeven door Hannie
Mannaerts uit Baarschot, Willem en Vera
Fiege uit Vessem en door Piet van Loon uit
Vessem.
Een Alpha bestaat uit 10 bijeenkomsten en
één weekend. Elke bijeenkomst bestaat uit
drie onderdelen. Eerst geniet je samen van
een lekkere maaltijd die voor je wordt verzorgd. Vervolgens luister je kort naar een
presentatie over het onderwerp van die bijeenkomst. Daarna ga je uit elkaar in kleine
groepen en kun je vragen stellen over het onderwerp en je gedachten erover delen.

De moeder vertelt...
Wat doe je als je op vakantie bent? Nagaan
hoe goed je het hebt en denken aan de medemens die het minder heeft. Dit deden ook
mijn twee meiden uit Reusel in Frankrijk op
de camping. Tess en Loïs Butterbrod, 10 en
8 jaar oud, pakten een schrijfblok en wat kleden mee naar de speeltuin, maakte een hut
en gingen daarin bedenken hoe ze de medemens kunnen helpen. Het doel was direct
duidelijk: Voedselbank Bladel. Zo konden ze
iets betekenen voor de mensen in de Kempen. Er werd een brainstormsessie op papier
gezet met een streefbedrag van € 50,00.
Hoe ze aan dit bedrag kwamen was snel bedacht, ze ging lege flessen ophalen. Met een
eigen gemaakte poster om hun nek gingen
ze langs de deuren van de Lensheuvel tot het
Horstveld en hebben ze bij vele huizen aangebeld. Vele lieve mensen hebben hen vooruit geholpen. Uiteindelijk is het streefbedrag
verviervoudigd! Voedselbank Bladel gaf aan
er geholpen te zijn op dit moment met zoet
broodbeleg. Voor ruim € 200,00 hebben Tess
en Loïs kunnen shoppen bij Jumbo Reusel.
Alle gulle flessengevers bedankt!

Jubileum
Deals

Dressoir
Sardinië

B U I T E N g e WO O N

vanaf

949

Tafel

Sardinië

Elke bijeenkomst behandelt een apart onderwerp binnen het christelijke geloof. Onder
meer de volgende onderwerpen worden besproken:
- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- De Bijbel lezen: waarom en hoe?
- Hoe zit het met de kerk?

899

Ervaar wat dementie is
Aan de geheugenmarkt nemen (zorg)organisaties deel die voor mensen met demen-

vanaf

69

Tafel
Mango

Draaifauteuil
Liva
in bull
349

ø130

ø150

299 399
Stoel
Zoë
micro
leder

slechts

99

Alpha-Cursus.nl

1399

Buffetkast
Noah, 200cm

Shop
online

Ook op
afspraak!

119

Draaifauteuil
Liva
in adore
p.st.
vanaf

Buffetkast
Noah
95cm 1049
voor 875
160cm 1399
voor 1199

Tv-dressoir
Noah
145cm 549 469
180cm 649 589

69

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

369

1599

op=op

199

169

Salontafel
Stinn
Set van 3

189

tie en hun naasten actief zijn. Ook kunnen
bezoekers van de markt met behulp van
dementiebrillen onder deskundige begeleiding ervaren waar mensen met dementie
dagelijks tegenaan lopen en hoe de omgeving hierop reageert.

Boekenkast
Loft
Metaal
Zelfmontage

Stoel
Diana
rond incl.
spinpoot
Ook ø120
en ø140

299

Alpha is er voor iedereen! De bijeenkomsten
zullen plaatsvinden op maandagavonden
in de Schaapskooi op de Wilhelminalaan
25 in Vessem. Interesse? Geef je op via 0627560956. Voor meer informatie kijk op:

Meer informatie
De markt wordt georganiseerd door de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Eersel.
De toegang is gratis. Noteer deze datum alvast
in je agenda! In de komende weken volgt meer
informatie. Ook over hoe je je kunt aanmelden
voor de ervaring met de dementiebril.

Stoelen

nu

Geheugenmarkt in De Muzenval
Op vrijdag 7 oktober
vindt tussen 14.00
en 17.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval
in Eersel de Geheugenmarkt plaats. Deze markt is bedoeld
om inwoners te informeren over het (zorg)
aanbod dat voor mensen met dementie
beschikbaar is.

Op een donderdagmiddag, wanneer de wekelijkse pakketten worden klaargemaakt,
kwamen Tess en Loïs hun opbrengst brengen, waarvan zij zelf meteen een gedeelte in
de kratten deden. Tess en Loïs jullie zijn topmeiden!

Bijzettafels
Noah
mango, div. sets
per set

vanaf

299

279

Fauteuil
Mustang
cognac

Stoel
Lois
adore

139

slechts

349

Dressoir
Noah
145cm 799 629
185cm 899 769

89

189

Acties zijn geldig t/m 30 sept. 2022
Snel leverbaar
Ook online!
Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.
Zelf monteren.
Meer info in de winkel.
Hoofdstraat 18 Hoogeloon 0497 68 20 17 www.robbies.nl

5

VERMAAK

30 september 2022

Reuselse Huiskamerquiz
op vrijdag 4 november
drachten, terwijl we nog voldoende uitdaging bieden voor de échte quizzers. Dus, wat
houd je tegen om een team samen te stellen
en je op te geven! We hopen weer op een
groot aantal teams voor RHQ 2022. Zet de
datums vast in je agenda en geef je op via
www.reuselsequiz.nl.

REUSEL - Na de laatste succesvolle editie
van de Reuselse Huiskamerquiz in 2019
zijn we eindelijk weer terug in 2022! De
quizavond is dit jaar op vrijdag 4 november
en de uitslagen krijgen jullie op vrijdag 18
november.
We hebben een nieuw thuis gevonden bij de
Elsom in Reusel. Dat is de locatie voor het ophalen en inleveren van de quizboeken en voor
de spetterende uitslagavond met live muziek
van de band The Djoeks. Dit jaar is het alweer
editie 6 van de quiz, maar net als bij voorgaande edities is ons uitgangspunt om een
gezellige quizavond te organiseren die toegankelijk en vooral leuk is voor iedereen.
Als reactie op eerdere quizzen hoorden we
wel eens ‘de quiz was wat lang’, ‘het waren
wel veel moeilijke vragen’ of ‘jammer dat
we het niet af hebben gekregen’. Daar hebben we in de editie van 2022 rekening mee
gehouden. De quiz blijft in de basis natuurlijk de Reuselse Huiskamerquiz, maar het
uitgangspunt is dat teams vanaf 8 personen
voldoende tijd moeten hebben voor alle op-

Herfstfair
in Knegsel
KNEGSEL - Op zondag 6 november,
van 11.00 tot 16.00 uur, is er een Herfstfair in gemeenschapshuis De Leenhoef, Steenselseweg 8 in Knegsel. De
entree is gratis.
Wij willen een grote diversiteit van verschillende hobby’s. Heb je een leuke
hobby en wil je die laten zien aan iedereen, dan kun je bij ons een tafel huren.
Meer informatie
Neem contact op met
leocorrievanderheijden@gmail.com
of bel naar 06-81647344.

Onbeperkt eten én
drinken*
Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten.
Het buffet bestaat uit verschillende soepen,
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

1 t/m 4 jaar
5 t/m 11 jaar
12 t/m 64 jaar
65 +

* met uitzondering
van sterke dranken
* tegen meerprijs te
verlengen tot 3 uur

MA-WO-DO

VR-ZA-ZO

€ 7,30
€ 16,30
€ 27,50
€ 26,50

€ 8,30
€ 19,00
€ 32,50
€ 30,50

All inclusive

Een terugblik op RHQ 2019
Het is alweer een hele tijd geleden, maar om
jullie weer helemaal in de sfeer te krijgen willen we toch even terugblikken op RHQ 2019.
Op 1 november 2019 gingen 65 teams de strijd
met elkaar aan tijdens de lustrumeditie van
de Reuselse Huiskamerquiz. Wederom waren
er prijswinnaars in verschillende categorieën.
De overall winnaars waren de Speklappers.
De beste binge-watchers waren ‘t Schouw
en het team dat het beste was in alles-behalve-het-quizboek was Ut Kliekske.
De vijfde quiz was een pittige en vermakelijke
editie. Er was weer de opdracht vooraf; een
speurtocht door Reusel. Ditmaal met behulp
van een stok kaarten speciaal gedrukt voor
de jubileumeditie. Dit jaarlijkse onderdeel
wordt elk jaar weer zeer gewaardeerd door
de deelnemers omdat groepen elkaar vaak
treffen op de locaties waar iets te vinden of
ontcijferen valt.
Tijdens de quizavond kraakten de hersenen
bij de opgaven in het quizboek en de creatievelingen kwamen aan hun trekken door
te tekenen en/of een schaduwspelvideo te
maken. In het quizboek was een aantal pagina’s voor kinderen ingericht, maar was er ook
een 18+ onderdeel, totaal ongeschikt voor de
kinderen. Al bleek dat sommige kinderen, geheel tegen het advies van de organisatie in,
verrassend goed bij de pinken waren op dit
onderdeel!

www.bamboo-inn.nl

ESBEEK - Op zondag 9 oktober organiseert MTB Esbeek een MTB Najaarstocht.
De uitdagende MTB-tocht leidt je door de
mooiste natuur van de Kempen. Je zult
veelal over onverharde paden en single
tracks rijden. Harde weg is een uitzondering op dit parcours!
Voor de mountainbikers die op zoek zijn naar
een pittige uitdaging hebben we een tocht
uitgezet van 60 km. Voor diegenen die 60 km
wat te lang vinden is er een tocht van 30 of 45
km uitgezet. Tijdens de tocht kun je eventueel
nog kiezen om deze afstanden in te korten of
te verlengen. Natuurlijk is er weer een uitgebreide bevoorrading tijdens de najaarstocht.
De Esbeekse MTB Najaarstocht is een toertocht en uitdrukkelijk geen wedstrijd. Mocht
je erg hard willen rijden, dan adviseren we je
tussen 08.00 en 08.30 uur te vertrekken. Anders vragen we je begrip voor de langzamere

deelnemers op het parcours. Wij doen in
ieder geval ons best om te zorgen dat in het
begin van het parcours iedereen zo snel mogelijk verspreid wordt. Na afloop is het mogelijk om de fiets af te spuiten.
Inschrijving voor de 60 km is tussen 08.00
en 09.00 uur en voor de 30 en 45 km tussen
08.00 en 10.00 uur op sportpark Den Hondsbosch, Esbeekseweg 14 in Esbeek. Deelname
aan de toertocht kost € 5,- en voor NTFU-leden € 4,- (Scan & Go). Kinderen tot 16 jaar
kunnen gratis deelnemen.
Er is voldoende parkeergelegenheid rondom
de start locatie. Volg de aanwijzingen van onze
parkeerbegeleiders. Na afloop is het vaak nog
erg gezellig op het sportpark. Houdt er rekening mee dat in de kantine alleen met pin betaald kan worden. Voor verdere informatie:
www.mtb-esbeek.nl

Bij de opdracht op locatie werden 2 deelnemers op een afstand van elkaar gezet met een
20-tal teams naast elkaar om een setje Lego
in elkaar te zetten. Hierbij moest 1 teamlid de
bouwinstructies naar de ander schreeuwen
of uitbeelden.
Foto’s en video’s van deze hilarische opdracht
en al het andere van RHQ 2019 is te zien op
de website www.reuselsequiz.nl en op onze
Facebookpagina.

Winterviolen & vaste planten
Openingstijden

De organisatie van de Reuselse Huiskamerquiz wil Café-Zaal De Koster in Reusel bedanken voor de gastvrijheid van de afgelopen
jaren.

Ma t/m Wo
Do t/m Vr
Za

Je kunt ons ook vinden en volgen via:
www.facebook.com/reuselsequiz
www.instagram.com/reuselsequiz

13.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 16.00 uur

www.vandommelenbloemen.nl

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 17,50

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ 8 kipvleugels met saus
+ 2 stokjes saté

Bladel

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.
Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

WE ZOEKEN EEN WEEKENDHULP

vanaf

€ 26,50 p.p.

Esbeekse MTB Najaarstocht

Oude Provincialeweg 23 • Hapert

Tel. 0497 - 38 44 19

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

keukens • interieurs
parketvloeren
Mastbos 10 | 5531 MX Bladel
Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl

De
professionele
pedicure

Pleun Bottram
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50+ Gezondheidsdag
REUSEL-DE MIERDEN - ‘51 tinten grijs’,
had de aanhef kunnen zijn van de Gezondheidsdag 2022, georganiseerd door
de KBO-Brabant kring Reusel-De Mierden. Een tweejaarlijks terugkerend evenement 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 zorgvraag 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 doelstelling 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 uitgebreid informatie over gegeven.
Deelname is al toegezegd door: Duofietsen
Reusel, Loket A tot Z, Automaatje Reusel-de
Mierden, diëtiste Ria van Dijk, Wensambulance, KBO-Brabant, huisartsen., apotheek
Reusel, Seniorweb (o.a. over phishing), hobbyclub (3D-kaarten en sieraden), Hobby
schilderkunst,
Natuurbegraafplaats
de
Utrecht, GGD ZO Brabant (met een fruitbuffet), 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 welkom!
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Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter natuurbegraafplaats

‘Wat doen we met de as?’
Soms kiezen mensen voor crematie om de
nabestaanden te ontlasten. Toch is (ook)
bij cremeren van volledige ontzorging geen
sprake. Op een gegeven moment krijgt u als
nabestaande namelijk een telefoontje van het
crematorium dat de crematie-as kan worden
opgehaald. En dan?
Als u er niet voor kiest de as op het terrein van
het crematorium te laten uitstrooien, neemt u
de crematie-as van uw dierbare in een urn mee
naar huis. Vaak staat de urn nog jaren in het huis
van een van de kinderen. Maar wat als die ook
overleden zijn? Gaan eventuele kleinkinderen
die as dan opnieuw jarenlang bewaren? Of
vertrouwt u de crematie-as toe aan de natuur?
Op Natuurbegraafplaats kan dat op drie manieren: uitstrooien, een urnengraf of begraven bij
een gedenk herdenkingsboom.

de krachtige berk, de trotse eik, de eigenzinnige
esdoorn, de ﬁjngevoelige lijsterbes en de
avontuurlijke hazelaar. Rondom zo’n gedenkboom zijn acht plaatsen beschikbaar voor de
crematie-as van twee overledenen.

ELKE DAG IN DE WEEK!

Kiest u voor een gedenkplek voor crematie-as,
dan maken we nabij de herinneringsboom een
smal rond grafje van ongeveer veertig centimeter diep in de grond. Daarin komt de as van
uw dierbare, in een asbuidel van onbewerkt vilt
of katoen. Vervolgens vullen we de aarde weer
aan. Uiteindelijk zullen de wortels van de bomen
de as opnemen. U kunt bij het graf een naamschijf plaatsen en bloemen neerleggen.

YOGA
EN MINDFULNESS
ELKE DAG
IN DE WEEK!

Verstrooien
Op onze natuurbegraafplaats hebben we een
speciale strooiplek, midden in de natuur aan
een mooie waterloop. Er staat een bank en een
grote boom; een mooie plek om te mijmeren.
Crematie-as gaat hier geheel op in de natuur,
want er is na de verstrooiing geen aanwijzing
waar de as is verstrooid. Kiest u voor verstrooien, dan steken we op de plek van uw voorkeur
een plag
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Vaesheimer Blaoskapel op Vessem kermis

Zondag 2 oktober kunt u genieten van een gezellig middag op de Vessemse kermis.
Vanaf 15.30 uur treedt De Vaesheimer Blaoskapel o.l.v Laurens van de Ven op in
gemeenschapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat, Vessem.

YOGA EN

Urnengraf
In een urnengraf, waarvoor u zelf de locatie
kiest, is ruimte voor de as van vier overledenen. Bij het kiezen van de plek houden we altijd
minstens 2,5 meter afstand tot een eventueel
volgend urnengraf. In het najaar kunt u bij het
urnengraf een herinneringsboom planten.
De as kunt u ‘los’ in het graf begraven of in een
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Met een repertoire van Egerländer, Böhmische en Moravische muziek wordt een
gemütliche sfeer geschapen waarin u kunt luisteren, buurten en een drankje nuttigen.
De entree is gratis.
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WOLKY
SELECT
WEEK
1 T/M 8 OKTOBER

Elke dag Yoga;

Leuke extra’s bij aankoop
van Wolky’s

U kunt altijd instromen.

20.30-21.30 uur Yoga

20.30-21.30 uur
Yoga
Woensdag

Woensdag
09.15-10.15
Woensdaguur Yoga

09.15-10.15 uur Yoga

20.30-21.30 uur Yoga

20.30-21.30 uur Yoga

YOGA ELKE DAG

Yoga en mindfulness elke dag
Yin en
Yin/Yang Yoga dinsdag 9.15 en 19.30 uur
Zwangeren.

Zwangeren.
YOGA VOOR SENIOREN

maandag 11.00 uur en donderdag 19.00 en 20.15 uur
YOGA
ELKE DAG
Yoga
en mindfulness
elke dag

STOELYOGA donderdag 11.00 uur
MEDITATIE 1x per maand op zondagochtend 9.30 uur
Cursus (terug) Naar je BASIS-ADEMHALING

De Gagel 8c
Vrijdag
7, 14 en 21 oktober 19.30 uur, of in overleg op andere tijden
Hooge Mierde

Telefoon
06-25237177
De
massagepraktijk
is 6 dagen open op afspraak
De Gagel 8c
www.yogapraktijkdevlinder.nl

Bakkerstraat 10, Reusel
www.basemans-schoenen.nl

Hooge Mierde
anitavangurp@yogapraktijkdevlinder.nl
Informatie
en/of aanmelding via
Telefoon 06-25237177

anitavangurp@yogapraktijkdevlinder.nl
www.yogapraktijkdevlinder.nl
Website: www.yogapraktijkdevlinder.nl
anitavangurp@yogapraktijkdevlinder.nl
Tel.nr. : 06-25237177
DeDe
Gagel
8c 8c
Gagel

Hooge
Mierde
Hooge
Mierde

Telefoon 06-25237177

Telefoon 06-25237177
De Gagel 8c

De Gagel 8c
www.yogapraktijkdevlinder.nl

www.yogapraktijkdevlinder.nl
Hooge Mierde

Hooge Mierde
anitavangurp@yogapraktijkdevlinder.nl
Telefoon 06-25237177
Telefoon 06-25237177
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Kwaremont MTB-tocht beleeft 2e editie

Zondag 16 oktober; ‘t Nekkermenneke Bladel
BLADEL - Vorig jaar trok de eerste Kwaremont MTB-tocht, georganiseerd door
Stichting Wielerevenementen Bladel, zo’n
850 deelnemers. Dat was veel meer dan
verwacht. Ook dit jaar (zondag 16 oktober)
is er weer een mooie toertocht door de
Bladelse en Reuselse bossen uitgezet, met
als beloning een glas Kwaremont aan de finish bij Eeterij ’t Nekkermenneke in Bladel,
waar ook de start is.

MTB-toertochten zijn populair. In de coronatijd hebben veel mensen een mountainbike
aangeschaft om in beweging te blijven.

Bjarne Maton

Architect van de route is Bjarne Maton (23)
uit Bladel, zelf actief wielrenner en veldrijder
en in zijn vrije tijd ook actief op de mountainbike. Hij tekende vorig jaar ook de eerste
route, maar heeft die hier en daar aangepast
met nieuwe paadjes en stroken. Hij ontdekte die door zelf het bos in te trekken. “Ik hou
ervan routes te tekenen en ze steeds aantrekkelijker te maken. Je zit op de fiets, ziet een
paadje dat je nog niet kent en dat duik je dan
in om te kijken waar het uitkomt en of het geschikt is voor een grote groep renners. Noem
het maar een ontdekkingstocht door het bos.”
Helaas mag niet elk pad opgenomen worden
in de route. Zo zijn fietsers op landgoed Ten
Vorsel niet gewenst om gevaarlijke situaties
met wandelaars te voorkomen. Daarnaast
mag er in gebieden, die door Staatsbosbeheer worden onderhouden, niet van de vaste
routes worden afgeweken. En verder moet er
toestemming worden gevraagd voor het gebruik van gemeentelijke gronden. Gelukkig
werken de gemeenten in de Kempen samen
en hoeft er maar één voorstel te worden ingediend. Bjarne: “Het is altijd weer afwachten
of het goed wordt gekeurd, maar ik verwacht
weinig problemen.”

ment aan te verbinden en er wedstrijdelementen aan toe te voegen.

“En veel van die mensen zijn blijven fietsen”, is
de ervaring van Bjarne. De populariteit blijkt
ook wel uit het grote aantal deelnemers vorig
jaar én het feit dat er in de Kempen diverse
toertochten voor MTB’ers worden gehouden.
Er leven zelfs al plannen om er een klasse-

Kwaremont
Meedoen aan de Kwaremont-toertocht
kost € 5,00. Deelnemers kunnen kiezen
uit een tocht van 30 of 54 kilometer. De
korte afstand is vooral geschikt voor ouders met kinderen en senioren, de langere versie voor de rest. Bij taverne d’n Ouwe
Brandtoren in Reusel is een rustplaats gecreeerd. Daar zijn koffie, thee en water beschikbaar, evenals koeken. Voor de deelnemers
van de korte route is de rustplaats er al na
15 kilometer, voor de langere route na 35 ki-

lometer. “Een behoorlijk eindje over de helft”,
bevestigt Bjarne. “Het is mijn ervaring dat
je na de rust geen al te lange afstand meer
moet voorschotelen. Het einde moet dan in
zicht zijn.” En bij het eindpunt wacht een glas
Kwaremont, geschonken door de brouwerij
via ’t Nekkermenneke.
Bjarne zelf is op 16 oktober wel van de partij,
maar niet als deelnemer. Na een succesvol
seizoen op de weg, met diverse top-tienklasseringen, stort hij zich deze winter op de nationale veldritcompetitie. Tijdens de training
zal hij vast weer nieuwe paden ontdekken
voor volgend jaar!

Dag van de klant

zat. 8 oktober Hapert 10:00 - 16:00 uur
Spaar van 3 t/m 8
oktober in Hapert
bonnetjes voor
lekker zoet.*
*In te leveren op zaterdag 8 oktober bij kramen
Kerkstraat - ingang kerk MFA Hart van Hapert

30 september 2022

8

30 september 2022

#ACHTERDESCHERMEN

Kom
werken
bij
Jumbo
Scan mij

NXT-5336072-1

9

Solliciteer snel via:
jobs.jumbo.com/bijbaan

30 september
2022
Trainers zijn de essentiële
schakel
voor
10
sport- en bewegen

INFORMATIEF

5 november Kaderdag sport- en bewegen

Vincent wijst op oude waterbeheertechnieken op Landgoed Baest (foto: M. Leesberg)

Kleine Beerze Koffie op Landgoed Baest
OIRSCHOT - Monique Leesberg en Ria
Bernards hebben de nieuwe cyclus van de
Kleine Beerze Koffieochtenden opgestart
met een fijne groep belangstellenden voor
het nieuwe thema ‘Landschap’. De locatie
was toepasselijk want waar kan het verhaal over landschap beter verteld worden
dan op Baest!
De beheerder van het Landgoed, Vincent Ketelaars, vertelde respectvol over de natuurlijke en culturele monumenten op Baest en
over het vernuft van de voorbije generaties
met o.a. hun eigen systemen voor waterbeheer. Maar ook over de zoektocht naar de betekenis van het Landgoed in haar omgeving.
Elke beslissing moet dienend zijn aan het
voortbestaan van het Landgoed. Het motto
‘Rust, stilte en contemplatie’ helpt om de
koers zuiver te houden.
Ecologie en economie gaan hand in hand.
Lage houtprijzen en plagen in de houtopstand gaven aanleiding tot bezinning op
nieuwe bronnen van inkomsten, maar steeds

met een meerwaarde voor het landgoed en
haar idealen. ‘Het is hier net de wereld in
het klein’, werd er gezegd. Dat ze het ook op
Baest niet alleen kunnen is inmiddels diep
doorgedrongen en leidt tot een opener houding t.o.v. de omgeving. Met deze input kwam
het gesprek goed op gang. Wat willen we met
ons beekdal hoe houden we het hier fijn? Hoe
stemmen we initiatieven met elkaar af? Ook
grote thema’s werden niet geschuwd: hoe
houden we het beekdal leefbaar? Hoe gaan
we om met de verdroging en de stikstofbelasting? Wat doen we met verkeersoverlast,
de woningbouwopgave? Er klinkt behoefte
aan samenhang in het buitengebied, hoe vinden we elkaar? Kan een soort ‘gebiedsraad’
ons verder brengen? Dat lijkt een goede stap,
maar hoe dan? De dialoog kwam goed op
gang. Volgende keer kijken we naar verschillende tijdslagen in het landschap en wat we
daarmee kunnen. Wil je meedenken?
Datum en tijd: dinsdag 11 oktober, 20.00 uur. Locatie: De Ruurhoeve, Dominépad 7, Hoogeloon.
Aanmelden: levedekleinebeerze@gmail.com

Sportverenigingen (of commerciële sportaanbieders)
bestaan bij de gratie van de aanwezigheid van
trainers. Goede trainers wel te verstaan. Je kunt
alles nog zo goed organiseren, maar de ervaring
van de leden is uiteindelijke hun training. Het is
daarom van groot belang dat trainers zich blijven
bijscholen en dat besturen of ondernemers dit
blijven faciliteren. De Kaderdag op 5 november
is dan ook een uitgelezen moment voor bijscholing van zowel trainers als van bestuurders. Noteer
deze datum alvast in je agenda.
Inspireren en leren
De MFA in Hapert is 5 november het kenniscentrum voor
trainers en bestuurders. De dag, die georganiseerd wordt door
de Stichting Kempen in beweging, staat in het teken van ‘inspireren en leren’. Het programma staat bol van sprekers die kennis overdragen. Er staat bovendien een theatervoorstelling
geprogrammeerd die op herkenbare en humorvolle wijze verhaalt over ‘positief sportklimaat’.
Kennis halen
Voor zowel trainers en bestuurder is er veel te halen die zaterdag. Voor trainers komen onderwerpen aan bod zoals; blessure preventie, de invloed van rust en slaap op prestaties, wat mag
je verwachten van de motoriek van jonge kinderen. Ook voor bestuurders is er veel te halen op
deze eerste Kaderdag van de Stichting Kempen in Beweging. Zo zijn er introducties op korte
cursussen die je voor je vereniging of bedrijf kunt inzetten voor alle trainers en vrijwilligers.
Denk concreet aan ‘het signaleren van - en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag’
of ‘de omgang met kinderen met autisme.’ Heel praktische bijscholingen waar elke sportaanbieder mee te maken heeft.
Financiële bijdrage
Aan het begin van de Kaderdag worden de ambities van het Kempisch sportakkoord nog
eens uiteen gezet. Met direct daaraan gekoppeld hoe je als sport- of beweegaanbieder in
aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage. Je neemt kennis van praktijkcases in de
Kempen hoe sport- en beweegaanbieders samenwerken en zo meer mensen laten bewegen.
Het uiteindelijke doel van het Kempisch sportakkoord.
Als je als sport- of beweegaanbieders jezelf realiseert dat jouw trainers de essentiële schakel
zijn om meer mensen te laten bewegen. Of je wilt je huidige leden of klanten langer binden
dan mag je de Kaderdag 5 november niet missen. Als je als bestuurder jouw organisatie
ook in de toekomst goed wilt laten draaien dan mag je diezelfde Kaderdag ook niet missen.
Tot 5 november in Hapert.

www.kempeninbeweging.nl

SENIOREN BESTELLIJST

column
maal opstaat en waarop het een beetje
een eenzame indruk maakt. Voor wie zich
de TV-serie nog herinnert: je krijgt er een
kleine-huis-op-de-prairie-gevoel bij. Nu is
dat niet meer zo. Nu is het ook al lang ons
huis niet meer.

Eigen woorden
Je hoort mensen wel eens zeggen dat ze
visueel zijn ingesteld. Daarmee bedoelen
ze dat ze informatie die vervat is in beelden makkelijker tot zich nemen dan die in
woorden. Beeld en woord ervaren ze als
elkaars tegengestelden. Als ze inderdaad
een aparte diersoort uitmaken, dan vermoed ik dat je woordmensen herkent aan
uitspraken als: ik vond het boek beter dan
de film. Vroeger tenminste. Tegenwoordig
pik je ze eruit omdat ze geen Netflix
hebben.
Ik ga nu even net doen alsof ik er zo een
ben, een woordmens. Zomaar. Ik ga een
foto beschrijven in woorden. Uit mijn hoofd.
Het gaat om een straatbeeld maar ik noem
geen namen want dan weet u meteen dat
het in Hapert is. Dan is de lol eraf.
Wat zie je op de foto? Een molen, om te
beginnen, in de verte, met de mulderij er
nog naast. Ernaartoe loopt een zandweg.
Rechts van de zandweg ligt een korenveld, dat zich uitstrekt van een half zichtbaar huis aan de rand van de foto tot aan
de molen. Dat halve huis is het onze. Het
was net gebouwd. Ik heb een foto – niet
deze, een andere – waar het wel hele-

Links van de zandweg ligt alles braak en
open. Je kunt zien dat ze er iets van plan
zijn, iets groots. Het laatste huis voor die
vlakte, schuin tegenover het onze, is dat
van mijn opa. Zelf staat hij in de voortuin,
helemaal aan de rand, tegen de heg aan.
Opa is uitgelopen, zoals dat heet. Iets heeft
hem naar buiten gelokt. Hij is maar een
piepklein manneke op de foto. Het is moeilijk te zien maar volgens mij kijkt hij naar
het punt in de hoogte vanwaar de foto genomen is. Je kijkt een beetje naar beneden
op de foto. Zijn handen heeft hij in zijn zakken (ongetwijfeld). Hoewel je zijn gezicht
niet kunt zien, zie ik hem zoiets denken als
‘wa zèn ze nou wir ant doen’. En dat met
een ferme verwensing erbij, het is niet anders. Mijn opa was de Haopertse Gaoper
niet. Hij uitte zich. Bij hem was het eerst
vloeken en dan pas de filosofie.
De foto ontroert mij. Vanwege mijn opa,
vanwege ons huis, de molen, het koren,
het feit dat ik er nog niet op geboren ben
of juist op het punt sta geboren te worden,
alles. Ik weet nie. Mocht u nieuwsgierig
zijn geworden, dan moet ik u teleurstellen.
U krijgt de foto niet te zien. Geeft ook niet.
De column is beter.

Huig

Speciaal voor ouderen biedt KempenGENOT een GRATIS maaltijdservice aan! U kunt iedere
week de bestellijst naar wens invullen en dan wordt het gratis bij u thuis bezorgd!
Bezorgdagen: Dinsdag, woensdag en donderdag. Bij afname van 7 maaltijden: € 2,50 korting!
HOLLANDSE KEUKEN

€ 6,95

aantal

BUITENLANDSE KEUKEN

€ 6,95

aantal

SOEP

0,4 liter

aantal

Groentesoep

€ 2,50

Kippensoep

€ 2,50

Tomatensoep

€ 2,50

Mosterdsoep

€ 2,50

Franse Uiensoep

€ 2,50

Bospaddestoelensoep

€ 3,00

Erwtensoep

€ 3,00

Vissoep

€ 3,50

Zuurkoolstamppot
varkenslapje met jus of rookworst

Pasta Bolognese
met gehakt

Hutspot
gehaktbal of runderstoofvlees

Pasta Bospaddestoel
met truffel & gerookte kip

Rode kool met puree
runderstoofvlees of varkenslapje met jus
Spruitjes met puree
verse worst of sucadelapje
Erwtjes & worteltjes met gekookte aardappel
visfilet of kip in pepersaus
Bloemkool met gekookte aardappel
gehaktbal of beenham

Tjap tjoy (vega)
nasi / bami / witte rijst
Kipsaté
nasi / bami / witte rijst
Ajam ketjap
nasi / bami / witte rijst
Babi pangang
nasi / bami / witte rijst

Sperzieboontjes met aardappels in schil
varkenshaas in roomsaus of visfilet

WILDGERECHTEN

€ 8,50

aantal

Rode kool met puree en stoofpeertje
wildstoofpotje of gekonfijte eendenbout
Spruitjes met gekookte aardappel en stoofpeertje
wildstoofpotje of gekonfijte eendenbout
Hete bliksem met wildstoof
gegratineerd met kaas uit de oven

OVENSCHOTELS

€ 7,50

Witlof met kaas en aardappelpuree
beenham of vega
Jachtschotel met hete bliksem
met runderstoof
Zuurkoolschotel
gehakt of vega
Prei-room met aardappelgratin
kip of vega

aantal

Extra boodschappen:

Lasagne
gehakt of vega
Naam:
Telefoon:
Bezorgdatum:

MARKT 5 • HAPERT • 0497-745556

WWW.KEMPENGENOT.NL
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Lezing over Rembrandt Cordaad Welzijn
van Rijn door Paul Koop organiseert

‘Ontmoet en Groet’

BLADEL - Het is dit jaar 400 jaar geleden
dat Nederlands bekendste kunstschilder
Rembrandt Harmenszoon van Rijn zijn
schilderscarrière begon. Hij ging in Leiden
in de leer bij een kunstschilder, waar hij
de eerste beginselen van het tekenen en
schilderen leerde.
Enkele jaren later vestigde hij zich als zelfstandig schilder, eerst in Leiden en later in
Amsterdam. Naast talrijke tekeningen en
etsen heeft Rembrandt meer dan 300 schilderijen gemaakt. Hiermee is hij geworden tot
de bekendste schilder uit de 17de eeuw en
wordt hij gezien als een van de meest succesvolle schilders ooit!
De Seniorenvereniging Bladel heeft dr. Paulus A. Koop bereid gevonden een lezing te
verzorgen over het leven en het werk van
Rembrandt. De heer Koop is o.a. auteur van
‘Zuid-Nederlanders in het Amsterdam van
Rembrandt’ en heeft een bijzondere kennis
van de Hollandse Gouden Eeuw. In de lezing
zal hij Rembrandts levensloop belichten en
enkele van zijn grootste meesterwerken zullen worden besproken.
De lezing vindt plaats op donderdag 6 oktober, om 19.30 uur (eindtijd 21.30 uur), op locatie De Schouw bij Den Herd, Emmaplein
2 in Bladel. De toegang is gratis (koffie/thee
€ 0,50). Ook niet-leden zijn van harte welkom.
In verband met de planning van zaal e.d. is
aanmelden wenselijk, maar niet noodzakelijk.
Aanmelden kan bij Henk Akkermans: hmm.
akkermans@planet.nl of tel. 0497-384942.

BLADEL - Heel veel mensen in Nederland
willen nieuwe mensen ontmoeten, maar
weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Herkent u dit en heeft u behoefte
aan sociaal contact? Zoekt u een gezelschapsmaatje, om samen te kaarten, een
kopje koffie te drinken of samen er op uit
te gaan? Of wilt u mogelijk iets betekenen
door als vrijwilliger een ander af en toe een
bezoek te brengen door samen een goede
vriendschap op te bouwen?
Kom dan donderdag 13 oktober naar ‘Ontmoet
en Groet’, een gezellige middag waar inwoners
van de gemeente Bladel elkaar kunnen ontmoeten. Door de coronamaatregelen hadden
veel mensen langere tijd veel minder sociaal
contact. Veel mensen hebben weer even een
duwtje in de rug nodig om hun sociale leven
weer op te pakken. Cordaad Welzijn hoopt met
‘Ontmoet en Groet’ dat zetje te kunnen bieden.
Op donderdag 13 oktober opent Den Herd
vanaf 14.00 uur zijn deuren voor inwoners van
de gemeente Bladel die graag andere mensen
willen ontmoeten en zin hebben in een gezellige middag met anderen. Cordaad Welzijn
zorgt voor een hapje en een drankje. Tot 16.00
uur is er de mogelijkheid om met anderen in
gesprek te gaan of een spelletje te spelen. De
middag is gratis toegankelijk en iedereen is
van harte welkom. Aanmelden is fijn, zodat wij
weten hoeveel mensen wij ongeveer kunnen
verwachten maar niet verplicht.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u
mailen naar infozorgwelzijn@cordaadwelzijn.nl
met vermelding ‘Ontmoet Groet’ of bel op
maandag- of vrijdagochtend naar 0497-721621.

Bespaar geld én
voorkom familieleed
met een goed
testament!
De grootste voordelen van een testament
Bespaar op de erfbelasting
Benoem een of meer executeurs
die de nalatenschap regelen
naar jouw wensen
Zorg ervoor dat je
partner niet ineens
het huis uit moet



 
 
   
   
  

Verdeel de erfenis zoals
jij dat wilt


Hét notariskantoor van de Kempen voor ondernemers,
nalatenschappen familierecht & estate planning!

Communiceren zonder woorden
door middel van Beeldende Therapie
Gezondheidscentrum ’t Oude Klooster
Beeldende Therapie
Praktijk Anita van den Brand
Burgemeester Van Houdtplein 22H
5531 GN Bladel
E-mail: info@praktijkanitavandenbrand.com

Praten over emoties is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Beeldende therapie helpt
je vorm te geven aan dat wat je bezighoudt: je gedachten, ideeën, maar ook je behoeften en
gevoelens. Met behulp van beeldende materialen, door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen
of te werken met klei, worden klachten of problemen inzichtelijk gemaakt en de manier
waarop je hiermee omgaat. Door het beeldend werken en het ontstane werkstuk krijg je
weer grip op je problemen, leer je er anders mee om te gaan of kun je ervaringen verwerken.
Je hoeft hiervoor niet creatief te zijn, het doel is niet iets moois te maken.
Beeldende therapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed
vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Voor overige vergoedingsmogelijkheden en meer informatie zie de website:
www.praktijkanitavandenbrand.com

Duysels Muziek Café in De Smis
DUIZEL - Een aantal enthousiaste Duizelnaren hebben in samenwerking met Dorpshuis
de Smis het plan opgevat om ‘winterse’ zondagmiddagen een stuk leuker te maken.

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

Onze eerste editie van het Duysels Muziek
Café zal plaatsvinden op zondag 16 oktober.
Om 16.00 uur gaan we beginnen en rond de
klok van 19.30 uur ronden we het weer af.
Uitslapen en op tijd naar huis gegarandeerd,
perfect voor de zondag!

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!

EEN TESTAMENT VOOR IEDEREEN !
Veel mensen denken dat een testament maken niet nodig is.
Omdat de wet alles al regelt, of omdat het vermogen niet groot
genoeg is. Het tegendeel is waar volgens Lexperience notarissen
in Eersel: een testament kan voor iedereen nuttig zijn.
Wettelijke regeling
De wet bepaalt bijvoorbeeld dat de langstlevende echtgenoot
alle goederen erft maar ook alle schulden moet betalen, waaronder de erfbelasting van de kinderen. De kinderen erven
een niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot:
een tegoedbon.
Maar wat als bijvoorbeeld jouw vermogen in de overwaarde
van het huis zit en jij de erfbelasting over de tegoedbon van de
kinderen moet betalen? Of als jij zelf wilt bepalen wie de nalatenschap afwikkelt?
Tussenschakel
Eric de Jong (notaris): “Soms zie ik advertenties voor lezingen over dit onderwerp. In een
zaaltje, waar de buurman misschien ook zit, wordt een algemeen verhaal gepresenteerd. Voor
persoonlijke vragen is weinig gelegenheid, als je al durft met de buurman erbij. Daarvoor
is een tweede gesprek nodig. Niet gratis en nog steeds niks geregeld. Je moet immers nog
naar de notaris, voor een derde en vierde gesprek. Dat is niet de eigen notaris en die moet
uiteraard ook worden betaald. Al met al omslachtig, onpersoonlijk en onnodig duur volgens
mij.”
De specialist
Waarom niet direct naar de specialist? Bij Lexperience, hét notariskantoor in de Kempen voor
ondernemers, nalatenschappen, familierecht & estate planning, kun je vrijblijvend terecht voor
een persoonlijk adviesgesprek. In zo’n gesprek kun je in een veilige omgeving jouw wensen
bespreken. Aan de hand van het vermogen kan worden bekeken hoeveel op de erfbelasting
kan worden bespaard, of op de eigen bijdrage voor langdurige zorg.
Voorbeeld
Van getrouwde ouders met twee kinderen laat de eerste ouder bij overlijden € 120.000 als
erfenis na (de overwaarde van de woning). Zonder testament kan de erfbelasting hierover
oplopen tot circa € 4.000, te betalen door de langstlevende echtgenoot. Bij een erfenis van
€ 300.000 tot € 16.000 (afhankelijk van fiscale rekenregels). Met twee goede testamenten voor
veel minder kan de erfbelasting vaak worden beperkt tot nul.
Uitnodiging
Neem contact op met Lexperience voor een vrijblijvende afspraak; privé, zonder extra kosten.
Je bespreekt jouw wensen met de verantwoordelijke voor het opstellen van het testament.
Kort daarna worden de aktes getekend en heb je de zaken op orde.

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl • www.lexperience.nl
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Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!

APK Keuringsstation.
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT
Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.
Kijk op onze website voor de occasions
Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf

1

30-10-17

Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Frank Sol
autobedrijf

Kijk op onze website
voor onze occasions!

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service
• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 • www.franksol.nl
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Cursus
stamboomonderzoek
Heemkundekring Pladella Villa organiseert een cursus “Stamboomonderzoek voor
beginners”. Iedereen die iets wil met genealogie en niet goed weet waar te beginnen
(of eindigen) is van harte welkom!

Wil Janssen, clubman van het
seizoen 2021- 2022
BLADEL - Ieder jaar reikt
de voorzitter tijdens de
ledenvergadering de onderscheiding De Vlam
uit. Deze erkenning voor
verdiensten voor Bladella, ook wel de Peer
Hooijen trofee genoemd,
was nu dus voor Wil
Janssen. Daarmee werd hij de opvolger van
de Werkploeg van Maandag die vorig seizoen het kunstwerk kreeg uitgereikt.
Wil kwam pas later voetballen bij Bladella,
vanuit Reusel, maar hij draaide al meteen
volop mee in de blauw-witte vereniging. De
eerste jaren was hij speler van Bladella 1. In
2001 nam hij tijdelijk de coaching van het eerste team op zich. De rol van leider was hem

op het lijf geschreven. Toen zijn zoon Remco
ging voetballen werd hij coach van opeenvolgende jeugdteams en op zondag liep hij
voorop in het Jeugd Opleidingsteam. Ook bij
de seniorenelftallen, waarin hij later voetbalde, was hij een grote inspirator, leider en was
hij altijd bereid de trainingen te verzorgen.
Sinds een aantal jaren is Wil voorzitter van de
Voetbalcommissie. Deze groep zorgt voor de
contacten tussen het bestuur, de vereniging
en de selectie van Bladella 1, 2 en 3.
Buiten Bladella was Wil actief bij de PSV
Foundation die jonge mensen weer kansen
wil geven op een volwaardige plaats in de
maatschappij. Sinds zijn pensionering, Wil
is nu 67 jaar, heeft hij meer tijd om met zijn
vrouw Hedwig te genieten van de kinderen
en de kleinkinderen. Wil, proficiat en bedankt!

Naast de onvermijdelijke theorie richten we ons vooral op de praktische kant van het
stamboomonderzoek: hoe en waar te zoeken en hoe de verkregen informatie te ordenen.
De cursus wordt gegeven op drie donderdagavonden, te weten 20 oktober, 3 november
en 17 november. De aanvang is op alle drie de dagen om 19.30 uur. De lessen duren ongeveer twee en een half uur. De kosten bedragen 25 euro per persoon. Voor leden van Pladella Villa is deelname gratis. Inschrijven kan tot 10 oktober per email: heemkundebladel@
gmail.com. Of loop even binnen aan de Bleijenhoek 57 in Bladel om je op te geven. Wij zijn
open op woensdagen. De cursus wordt gegeven door Cees Bles uit Bladel. Cees is een
ervaren genealoog en auteur van diverse familiegeschiedenissen.
Programma
Op de eerste avond besteden we aandacht aan de periode van 1810 tot heden. We gaan
zoeken in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Deze archieven
zijn veelal online te benaderen. Na de eerste avond weet je hoe je in deze archieven kunt
zoeken en kun je vanuit thuis aan de slag. Ook bespreken we hoe je de gevonden informatie kunt vastleggen.
Op de tweede avond behandelen we de periode vóór 1800. Je leert alles over kerkelijke
doop-, trouw- en begraafboeken en schepenbanken. De derde avond besteden we aandacht aan andere, aanvullende bronnen, zoals vredegerechten, vonnissen van rechtbanken, borgbrieven, notariële archieven en criminele archieven. Ook passeren dan enkele
computerprogramma’s de revue die bedoeld zijn om de gevonden genealogische gegevens in te verwerken.
Tot slot
Na deze cursus organiseren we op woensdagen inloopochtenden. Mocht je om wat voor
reden dan ook vastlopen met je onderzoek of problemen ervaren met je computerprogramma, dan kun je voortaan bij ons terecht. Daarnaast beschikken we over een ruime
bidprentjesverzameling, een bibliotheek met boeken over (lokale) geschiedenis en toegang tot de archieven van het kadaster. Hier kun je achtergrondinformatie vinden over de
omgeving van je voorouders en je stamboom tot leven brengen.

Is fotograﬁe & fotograferen jou passie?
HAPERT - Is fotografie & fotograferen
jouw passie, maar
wil je daar in verder
komen en je hebt behoefte aan contact
met andere fotografen? Dan ben je welkom 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 uiteindelijk gaat het om een mooie foto. We verwachten wel dat je enige basiskennis van fotografie 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.

Fauteuil
van € 169,NU €

Eetkamerstoel
van € 119,-

109,-

NU €

69,-

Eetkamerstoel
van € 139,NU €

69,-

Afval kwijt?
milieustraat DONDERS Esbeek

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

Eiken ronde eettafel

Massief eiken
120cm van € 1095,Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
140cm NU € 1035,NU €
,-

959

Mango eettafel

Mango hout
180x100 van € 699,Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
200x100 NU € 585,NU €
,220x100 NU € 605,,240x100 NU € 625,260x100 NU € 739,-

559

Ook andere modellen verkrijgbaar in mangohout en massief eiken!

Wij zijn open op:

maandag 19.00 - 21.00
dinsdag
19.00 - 21.00
zaterdag 9.00 - 12.00

Stoelenbroertjes

Ook op afspraak mogelijk!
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP Reusel
www.stoelenbroertjes.nl

Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 39

Sudoku #3
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Doolhof

TREDE
TROUWRING
TUNIS
VEEMARKT
WAGENINGEN
WERPNET
ZUIDKOREA

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.
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SCORE
SMAAD
STIMULATIE
TAKEN
TENNISBOND
TIENKAMP
TIMIDE
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
MOERGESTEL
NIMBUS
NIMMER
NOORDFLANK
ORDENEN
RHEDEN
SAMEN

1

4

7
2

9 1

Woordzoeker

KLEUR
KOERIER
KOGEL
LOEIEN
LORRE
MANIFEST
MATERIALEN

6

6 7 8

8

Stuur je puzzeloplossing 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!

EENSKLAPS
EEUWEN
FINEER
GELUK
GERECHT
GROOTVADER
KENIA

4

3 8 9
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Cryptofilippine – Thema: Media • Oplossing: Riooljournalistiek • Antwoorden: A: Boulevardblad – B: Webpagina
C: Herrieschoppers – D: Reclamefolder – E: Vijgenblad – F: Fabeltjeskrant – G: Cover – H: Bureaublad – I: Trouw
J: De schrijvende pers – K: Klaverblad – L: Roddelbladen – M: Opiniepagina – N: Volkskrant – O: Presenteerblad
P: Oud nieuws – Q: Opscheppers – R: Muurkrant

AMUSE
ATTACHEREN
BEIJING
BEREIK
BEVER
BROOS
CICADE

3 4 8

1
7 6
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3
7 6

7 6
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Ria heeft een PC55-pakket gewonnen
bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

9

1

Ria Vinken
uit Lage Mierde
met de oplossing:
‘riooljournalistiek’

5
5

7

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

De puzzelprijs van deze week,
een heerlijke luxe vlaai,
wordt aangeboden door
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

8

5

2

Puzzel
& win!

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.

4 8

1 9
4 7

1 2
5

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

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.

1

7

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

1 3

BY KRAZYDAD

SELZZUP/MOC.DADYZARK
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SAMURAI
SUDOKU
VOLUME 2, BOOK 10

srewsna/sezam/moc.dadyzark//:ptth ?rewsna eht deeN

4
7
8 5
6
9 1 8

"Human beings are the only creatures on earth that allow their children to come back home."
-- Bill Cosby

8 9

I can't decide whether to commit suicide or go bowling.
-- Florence Henderson

Sudoku #3

14

moc.daDyzarK 0102 ©

Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 39

6 7 5
9 4 3
9
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8 4
2 7
1
6
2
2
8 5
3
4 3 8
6 2 1

september 2022
Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje30
zodat
op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

1001 nacht

15
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Oktober wandelmaand
De kleurrijke Brabantse
Kempen staan bekend als
échte wandelregio.
Profiteer daarvan!
Ga met het hele gezin op stap,
struin met je hond over de
paden. Maak gebruik van het
wandelknooppuntennetwerk,
waar je zorgeloos kunt wandelen en je hoofd leegmaken.

Knegselse kerk (tekening: Verhees)

Een wandeling terug in de tijd
‘Knechsel totaliter geruineert’, 3 december 1688
KNEGSEL - In Kempenmuseum de Acht
Zaligheden, Kapelweg 2 in Eersel loopt
tot 11 december de tentoonstelling ‘Groot
Geweld in Kleine Dorpen’.
De tweede helft van de 17e en het begin van
de 18e eeuw was voor de Kempische dorpen
een rampzalige tijd. Allerlei rondtrekkend soldaten-gespuis liet een spoor van ellende, vernieling en rampspoed achter. Door torenhoge
belastingen, te betalen losgelden na gijzelingen, besmettelijke ziektes en misoogsten
vervalt de Kempische bevolking in armoede.
Met name 1688 was voor veel Kempische
dorpen een rampjaar. Franse troepen lieten
een spoor van vernielingen achter in Lommel,

Steensel, Hapert, Bladel, Reusel, Riethoven
en Westerhoven. Vooral in Knegsel was de
ellende niet te overzien. Om die reden verzorgt het Kempenmuseum, in samenwerking
met heemkundevereniging de Hooge Dorpen, een wandeling door ‘17e eeuws Knegsel’.
Tijdens de wandeling, van ruim 1½ kilometer,
staan op enkele plaatsen langs de route vertellers met aangrijpende verhalen. Deelnemers ontvangen bij aanvang een routekaartje
en deelname is gratis.

In de winkels van
Visit Reusel-De Mierden en
Visit Bladel zijn wandelkaarten
van De Brabantse Kempen
verkrijgbaar voor slechts
€ 5,95. Kijk eens op onze
website, je vindt er een aantal
voorbeeldroutes welke je kunt downloaden, zoals de
Ommetjes welke speciaal voor “Gemeente Bladel 25 jaar” ontwikkeld zijn.
En wat dacht je van een van de routes welke starten bij de Brabantse Natuurpoorten,
het Zwartven, Neterselse Heide of Suskes Klumpkespedje aan de grens in Reusel.
Misschien al bekend, maar wellicht nog onontdekte gebieden.
Strik je veters, bepaal je eigen route en wandel door de prachtige natuur, wie weet
spot je nog een vos of ree. Ga Genieten met een Grote G!
https://www.visitreuseldemierden.nl/nl/te-doen/wandelen
https://www.visitbladel.nl/nl/te-doen/wandelen
Klopt er (onverhoopt) iets niet op het knooppuntennetwerk?
Ook dit kun je via onze website melden, er wordt zo
spoedig mogelijk actie ondernomen.

Er zijn wandelingen op zondag 9 oktober en
zaterdag 19 november. Deelnemers kunnen
vrij starten tussen 13.00 en 14.30 uur. Het
startpunt is bij de ingang van de Knegselse
kerk aan de Steenselseweg 2 in Knegsel.

Zondag 2 oktober dans en
muziek in Natuurtuin ’t Loo

Dag van de klant
zaterdag 8 oktober
Korting

BERGEIJK - Op zondag 2 oktober kan er
weer worden gedanst op muziek, gemaakt
door Kempische muzikanten. In de Natuurtuin ’t Loo, Terlostraat 4 in Bergeijk, komen
elke eerste zondag van de maand de dansers en muzikanten van de stichting Kempische Muziek en Dans (KMD) bijeen.

Vrijdag 7 en zaterdag 8
oktober proﬁteert u bij ons
van de volgende acties:
20% korting op elk tweede
herenmode artikel*
20% korting op elk tweede
artikel van lingerie of ondermode*

Het is voor iedereen toegankelijk. Er worden authentieke volksdansen uitgevoerd en
volksmuziek ten gehore gebracht. Vanaf 11.00
uur is de Natuurtuin geopend en kan men
genieten van hapjes en drankjes die aldaar
worden verkocht. Gelijkertijd zijn de dansen
te zien en liefhebbers kunnen ook genieten
van de bijbehorende levende muziek.

*de korting wordt verrekend op het laagst
geprijsde artikel, niet geldig op reeds
afgeprijsde artikelen.

Openingsuren:
Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00
tot 17.00
u
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 u
za. van 9.00 tot 16.00 u
za. van 9.00 tot
16.00 u

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 u
Broekstraat
15tot 16.00 u
UIT EIGEN
KWEKERIJ
za.
van 9.00
Bergeijk
Potchrysanten
Winterviolen
Tel.
06-222 09 819
Broekstraat 15, Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

Broekstraat 15
Bergeijk
Tel.
09 819
Like 06-222
ons op Facebook

Violen F1 “grootbloemig”
Potchrysanten
& vaste planten
Bosviolen “kleinbloemig”

KWEKERIJ

Broekstraat 15
Bergeijk

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT
www.stappaerts-mode.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag 13:00 - 18:00
Di t/m do 09:00 - 18:00
Vrijdag 09:00 - 20:00
Zaterdag 09:00 - 16:00

Events
30 september 2022
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theater

ZA. 1 T/M MA. 3 OKTOBER
KERMIS HULSEL

MTB NAJAARSTOCHT

Locatie: centrum Hulsel.

ZA. 1 T/M DI. 4 OKTOBER
KERMIS VESSEM

Locatie: centrum Vessem.

vrijdag 14 oktober
AFSLAG EINDHOVEN
Naar de overkant van de Nacht
(toneel)
In een lange, met alcohol doordrenkte
nacht, probeert de 40-jarige stratenmaker Ralf zijn leven op de rails te krijgen, of
juist te laten ontsporen.
Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 17,00

ZONDAG 9 OKTOBER
Startlocatie: sportpark Den Hondsbosch,
Esbeekseweg 14, Esbeek. Inschrijven: 60 km
tussen 08.00-09.00 uur, 30 en 45 km tussen
08.00-10.00 uur. Deelname: € 5,00
(NFTU-leden € 4,00). Kinderen tot 16 jaar
gratis. Org.: MTB Esbeek.

ZATERDAG 15 OKTOBER

ZONDAG 2 OKTOBER

DORPSFEEST
HAPERT

VOORSTELLING
‘IETS MET BOEREN’

Locatie: IJsboerderij Fabor, Hamelendijk 5,
Reusel. Tijd: 13.00-16.00 uur. Info en
kaartverkoop zie: www.bureaupees.nl.
Deze voorstelling geeft inzicht in de actuele
landbouw!

Locatie: MFA Hart van Hapert.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
Openingsfeest MFA Hart van Hapert.
Met Ofgezatband en Jan Biggel.
Zorg dat je erbij bent!

ZONDAG 16 OKTOBER

WITRIJTTOCHT
VOOR MTB

Start en finish: sportpark de Dieprijt,
Postelseweg 72, Eersel.
Org.: TWC De Contente. Afstanden: 35, 55 en
75 km. Kidstour: 15 km. Kosten: € 6,00
(NTFU-lid € 4,00), kinderen € 1,00.
Voor meer info: www.contente.nl

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 drankje samen kijken en luisteren naar fijne muziek.

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!

woensdag 12 oktober
TG GRAASLAND
Pﬀf (kindervoorstelling v.a. 6 jr.)

Ernstig komische blik op de weer-ommekeer. Spraakmakend maar woordeloos,
recyclebaar familietheater. In het kader
van de Kinderboekenweek.
Let op: deze voorstelling is in De Ster,
De Houtert 6, Lage Mierde.
Aanvang: 15.00 uur - Entree: gratis

ZATERDAG 8 OKTOBER
ZATERDAG 15 OKTOBER
ZONDAG 16 OKTOBER

KWAREMONT
MTB-TOCHT

Mooie toertocht door de Bladelse en Reuselse bossen. Vertrek en finish: Eeterij ‘t Nekkermenneke, Groot Terkooijen 6, Bladel.
Inschrijven: tussen 08.30-10.30 uur.
Kosten: € 5,00. Afstanden: 30 of 54 km.
Bij het eindpunt wacht een glas Kwaremont!

ZONDAG 30 OKTOBER
ATB-CLASSIC
SCHERPENHEUVEL-HAPERT

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

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
REUSELSE HUISKAMERQUIZ

Locatie voor ophalen en inleveren quizboeken en uitslagavond (vrijdag 18 november)
met live muziek van The Djoeks: Elsom,
Wilhelminalaan 48, Reusel.
Opgeven via: www.reuselsequiz.nl

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. Hilarische 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 leocorrievanderheijden@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.

EVENEMENT
VERMELDEN?
MELD DEZE AAN VIA
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

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

CONCERT SIGNS’

Van Hees Timmerbedrijf

========================
Gespecialiseerd
in het afhangen van deuren
j.hees785@outlook.com
Hapert

Tel. 06 - 53 47 48 86

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Grotenekker 21 • 5541DH Reusel

CV Installatie Badkamers

Markt 4

Zinkwerk

Electra

Melkweg 3, Hapert T 0497-518450 I www.wwouters.nl
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2023 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

OKT

OKT

OKT

JONG & OUD
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I Love to Cook

met Ivanka

Nog zo’n fijn recept om kliekjes mee op te
maken. Een bloemkool is meestal zo groot dat
ik geen hele nodig heb. Nu kun je er natuurlijk
bloemkoolrijst van raspen maar een stukje wat
over is kan ook prima in een soep.
Mijn ‘Koningssoep’ is een afgeleide versie van
de wel bekende Koninginnensoep. Persoonlijk
houd ik van roomsoepen, maar vind je dit juist
minder is de versie ook lekker zonder de room
en bloem, maar dan is het gewoon groentesoep. Lekker met een stokbroodje bij het
haardvuur nu de herfst zijn intrede doet.

Koningssoep
Ingrediënten

Eerste Oogcafé enorm succes!
Ze zijn in de afgelopen jaren hun zicht geheel
of gedeeltelijk kwijt geraakt en dat heeft een
enorme impact. Voor henzelf, maar ook voor
hun omgeving.

Op donderdag 22 september vond het eerste Oogcafé plaats. Ruim 80 mensen kwamen het Oogcafé bezoeken. Een plek om
ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten bleek erg gewenst.
Patric Lavrijsen nam samen met Aline Timmermans en Martien Adams het initiatief om
dit Oogcafé op te richten. Alle drie zijn ze redelijk nieuw in de wereld van slechtzienden.

Officiële opening
Burgemeester Annemieke van de Ven had
de eer om het Oogcafé officieel te openen.
Dat deed zij letterlijk door een oog te openen
(zie foto). Ook Eike Smit van de Oogvereniging deed een woordje. Hij was trots op de
grote opkomst bij dit 13de Brabantse Oogcafé. Patric, Aline en Martien vertelden over
de totstandkoming, maar keken ook naar de
toekomst. Er zijn volop plannen voor invulling
van het Oogcafé. De aanwezigen waren enthousiast en raakten volop in gesprek. Een
enorm succes dus!

Bereiding

• 50 gr echte boter
• 2 el bloem
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 dunne prei
• 3 - 4 stronkjes bloemkool
• 100 -150 gr worteltjes
• 100 gr doperwten
• ½ potje zilveruitjes (100 gr)
• 1000 ml koud water
• 4 kippenbouillon blokjes
• 200 ml kookroom
• 1 gerookte kipfilet

Snipper de ui en het teentje knoflook fijn. Fruit de ui samen met de knoflook aan in de boter
tot de ui glazig is. Voeg de bloem toe en roer met een pollepel tot de roux begint te glimmen.
Schenk er beetje bij beetje het water bij en blijf roeren met een garde tot het water, zonder
klontjes, is opgenomen door de roux en giet er dan de room bij. Breng de soep aan de kook,
voeg de bouillonblokjes toe en snijd ondertussen de bloemkool in kleine roosjes, de (schoongemaakte) prei in dunne ringetjes en de wortels in schuine plakjes. Voeg de bloemkool, wortels, prei, de (uitgelekte) zilveruitjes en de doperwten bij de soep en laat deze ca. 7 minuten
doorkoken. Voeg de in plakjes gesneden kip toe en warm deze nog even mee.
Voor 4 personen

voorbereiding ~20 min.

Klaar in 45 min.

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

presenteert voor héél Hapert

wsz.nl

HET HAPERTS DORPSFEEST!

Zaterdag 15 oktober

Vanaf 20:00 uur
Grote zaal ‘t Hart
Entree: gratis

Openingsfeest MFA Hart van Hapert
Uitslag van de Hapertse Dorpsquiz

Zorg dat je erbij bent, ook als je niet meedoet aan de quiz

De
staat voor
ons voor
warm thuis
WSZ • Dijk 16, 5521 AX Eersel • (0497) 51 78 35 • info@wsz.nl • wsz.nl
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ATB-Classic
Scherpenheuvel-Hapert
gaat weer plaatsvinden

100 dagen
De eerste 100 dagen... ze zitten er op, als wethouder bij de gemeente Bladel. Als je er de managementboeken op na leest, vormen die eerste 100
dagen een bijna magische periode. Ze blijken zelfs
cruciaal te zijn. Ruim vier maanden werk ik inmiddels als wethouder Economie en Energietransitie.
Het is aardig wennen, het is erg leuk en het is ook
hard werken. Een uitdaging om een bijdrage te
mogen leveren aan mijn eigen ‘gemeente Bladel’!
Door de volle agenda en de vele indrukken ben ik
me er niet altijd bewust van hoe bijzonder het is
dat ik wethouder ben in de gemeente waar we inmiddels bijna 30 jaar wonen.

Na 2 jaar van afwezigheid gaat het op 30 oktober weer gebeuren
sen dus van altaar naar altaar. In de MFA is er
genoeg ruimte voor een heerlijke after-bike.
Deelnemers krijgen een heerlijk bord pasta
en ook is er nog gelegenheid tot het afspuiten
van je fiets. Voor deelnemers en supporters
wordt er in de MFA alles aan gedaan om er
een gezellig feestje van te maken. De eerste
deelnemers worden rond 11.30 uur in Hapert
verwacht.
HAPERT - Traditiegetrouw op de laatste
zondag van oktober kunnen liefhebbers de
100 kilometer lange tocht van Scherpenheuvel naar Hapert volbrengen.
Daar het een classic betreft zijn veel dingen
hetzelfde. De start vindt plaats op het Basiliekplein in Scherpenheuvel. Na een zegening door de pastoor wordt er om 08.30 uur
gestart. De deelnemers worden bloksgewijs
‘losgelaten’. De echte fanatiekelingen kunnen
kiezen voor het VIP-startvak. Zij zijn dan verzekerd van een startplaats vooraan. Deelnemers ploeteren vervolgens door de Belgische
en Brabantse Kempen om na 100 kilometer te
finishen in Hapert. Onderweg passeren zijn 3
bevoorradingsposten.
Nieuw dit jaar is dat er gefinisht wordt in de
MFA Hart van Hapert, Kerkstraat 3, de omgebouwde kerk van Hapert. Deelnemers fiet-

De vele vrijwilligers van onder andere de organiserende vereniging, TWC Hapert, staan voor
de deelnemers klaar om er een heerlijke dag
van te maken. Na maanden van voorbereidingen worden de laatste weken nog de puntjes
op de i gezet. De dag van te voren wordt de
volledige route nog nagefietst en worden de
pijlen gehangen. Ook op de dag zelf wordt
er nog gecontroleerd. Vrijwilligers zijn overal
actief, zowel op verzorgingsposten, als kruispuntseingevers, als EHBO’er/mechanicien op
de fiets en natuurlijk bij start en finish.
Wij hopen op 30 oktober veel deelnemers te
mogen verwelkomen. Veel informatie over de
classic is te vinden op onderstaande link. Hier
vind je ook informatie over de plaats van de
verzorgingsposten en finishlocatie, zodat supporters ook onderweg kunnen aanmoedigen.
www.atbclassic.nl

TOP SHOP
• Badkleding
• Tenniskleding

Het is erg indrukwekkend om te zien wat er allemaal omgaat in het ambtelijk apparaat, de
diversiteit van de werkzaamheden en taken en de hoeveelheid werk die er verzet wordt.
In wezen is het een rijdende trein waar je op stapt. Het is erg fijn dat er drie dames op het
secretariaat zitten die van wanten weten. Die begrijpen dat er soms tijd nodig is voor een
uurtje e-mails lezen of even bijpraten. De luxe van een secretaresse, die een kopje koffie
komt brengen op het juiste moment, een luisterend oor heeft, afspraken verplaatst en nog
eens verplaatst, mijn kantoor stofzuigt omdat het een puinhoop is.
Een goede samenwerking is zowel voor economie en energietransitie cruciaal. Als wethouder zit ik o.a. aan tafel bij parkmanagement (bedrijventerreinen), bij centrummanagement (Sniederslaan en Hapert) en toeristische organisatie Visit. Het is een uitdaging voor
me om nét dat tandje bij te zetten en te komen tot aantrekkelijkere bedrijventerreinen,
winkelcentra en buitengebied. Ook het verbeteren van gebiedspromotie is daarbij onlosmakelijk verbonden, evenals het onderhouden van contacten met ondernemers. De eerste
werkbezoeken bij mooie ondernemers zijn al afgelegd!
Onze duurzaamheidsambities kunnen we alleen maar realiseren in gezamenlijkheid. We
dienen actie te ondernemen en een bijdrage te leveren aan het halveren van de uitstoot in
2030. We doen dat binnen onze gemeentegrenzen maar werken ook Kempenbreed aan dit
thema en samen met de andere MRE-gemeenten (Metropool Regio Eindhoven) binnen de
RES (Regionale Energie Strategie).
Uiteraard ben ik ook bezig met andere thema’s en geniet ik als wethouder ook van bijzondere momenten. Ik had de eer om v.v. Hoogeloon te feliciteren met de promotie naar de
tweede klasse. Ik gaf het startschot bij de ‘Acht van Bladel’ en kreeg de gelegenheid mee te
rijden in één van de volgauto’s. Met college, raad en inwoners maakten we een mooie wandeling door het beekdal van de Groote Beerze op initiatief van de Dorpsraad Casteren. Ook
waren er ontmoetmomenten met de 50-jarige echtparen in onze gemeente. Fijne gesprekken met veel gespreksstof en mooie verhalen. Het zijn dagen van ’s avonds uitgeteld op
de bank neerploffen na het oppakken van mooie uitdagingen, het nemen van belangrijke
besluiten, politieke overwegingen en vele ontmoetingen. Mooi beroep, dat van wethouder!

• Sportkleding
• Zomerkleding

Elke dag spring ik op m’n fiets naar het gemeentehuis
en over dat fietsritje doe ik welgeteld nog geen vijf
minuten. Om vervolgens via de achteruitgang mijn
collega’s te begroeten, eerst een kop koffie te pakken
en achter de pc te kruipen in mijn werkkamer. Meestal duurt dat niet lang want de dagen
zitten vol met veel, veel, heel veel afspraken. De maandagen zijn gevuld met interne overleggen, dinsdag staat in het teken van het belangrijke college-overleg waarin we besluiten
nemen maar ook de andere dagen vullen zich met vergaderingen, kennismakingen, bezoeken en bijeenkomsten.

Top
en
merk
Top
n
prijze

Hetty van der Hamsvoort

• Dartartikelen

Wethouder Economie – Arbeidsmarkt –
Vrijetijdseconomie – Innovatie – Energietransitie

• Inline-skates

h.vanderhamsvoort@bladel.nl

• Teamkleding & bedrukking

Sport & vrijetijdskleding

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

TE KOOP BIJ
INSCHRIJVING
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
De Laaijen / Heideweg
te Hulsel
Een perceel landbouwgrond
Oppervlakte: 3.51.85 ha
Inschrijven is mogelijk tot en met
27 oktober 2022, 12:00 uur
Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Tel. 06 - 53146410 | www.berkkerkhof.nl | h.coppelmans@berkkerkhof.nl

Ervaar het gemak van
de opticien bij u thuis
Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele
apparatuur bij u thuis
• Ruime keuze uit 400 monturen
• Geen voorrijkosten en gratis nazorg

Ontvang nu

20% KORTING AC T I E
op een paar glazen*
*Actie geldig t/m 31 oktober 2022

www.vanbommeloptiek.nl • Tel 06-31750599

Wonen
Wonen
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HET BOUWPAKKET VAN
GERARD EN HENJA VERRIJT
Bij Gerard en Henja Verrijt is het goed toeven in de tuin, onder de overkapping. Hun zoon
Bij
en op
Henja
Verrijt
is het goed
toeven in
de tuin, onder
de overkapping.
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zoon
GijsGerard
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maat
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op maat
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eikenhouten
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samen
met zette
vrienddeKees
van Beek.
Sindsdien
zit het gezin
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familie en vrienden,
wordt
er
met
vriend
Kees
van
Beek.
Sindsdien
zit
het
gezin
er
met
familie
en
vrienden,
wordt
er
gezamenlijk gegeten en is het met weer en wind fijn om in de tuin te zijn.
gezamenlijk gegeten en is het met weer en wind fijn om in de tuin te zijn.
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Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel
www.dehoutwinkelbladel.nl
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3, 5531 AD te Bladel
www.dehoutwinkelbladel.nl
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Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Gemeente plaatst weer bladbakken

Snelle bespaartips van
Milieu Centraal
Energie besparen is makkelijk, als u weet
waarop u moet letten. Met goede isolatie
blijft de warmte beter in huis. Zonnepanelen
wekken uw eigen duurzame stroom op. En
met de snelle bespaartips van Milieu Centraal
verlaagt u uw energierekening zonder dat het
u iets kost. Milieu Centraal zet de stappen die
u kunt nemen op een rij.
Bespaartips in het kort
• Slim omgaan met uw verwarming kan u veel geld
schelen. In een groot, oud huis zelfs honderden
euro’s! Zet de verwarming ‘s nachts bijvoorbeeld
op 15 graden en verwarm geen kamers waar u
niet bent;
• Ook op warm water kunt u met simpele
maatregelen flink besparen. Bijvoorbeeld met een
waterbesparende douchekop of door simpelweg
wat minder lang te douchen;
• Als u weet waar uw energie aan op gaat, kunt u
gaan besparen. Met een eenvoudige energiemeter
of een energieverbruiksmanager komt u erachter
hoeveel stroom uw apparaten gebruiken. Zo
spoort u makkelijk energievreters in huis op;
• Loop ook eens door uw huis om te zien waar nog
gloeilampen hangen en vervang die door zuinige
ledlampen.
Check alle tips op
www.milieucentraal.nl/energie-besparen.
Wilt u weten waar u snel kunt besparen? Doe de
Bespaartest op www.verbeterjehuis.nl/wizard en
kom erachter!

In de week van 3 oktober a.s. plaatst de gemeente
op verschillende plaatsen in de bebouwde kom
van alle kernen weer bladbakken. De bladbakken
zijn er als extra service waarin bewoners het
herfstblad van gemeentelijke bomen kunnen
doen. Afhankelijk van het aanbod worden de
bakken één of twee keer per week leeggemaakt.
In de week vóór Kerstmis worden de bakken weer
verwijderd.
Natuurlijk is het niet te voorkomen dat er ook blad van
particuliere bomen in de bladbakken wordt gestort. Dat
is op zich geen probleem. Maar de bladbakken zijn
zeker NIET bedoeld voor snoei- en ander tuinafval.
Als er vastgesteld wordt dat er ander (tuin)afval dan
bladafval in de bladbak wordt gedaan, wordt procesverbaal opgemaakt.
Snoeihout, blad van bomen en ander groenafval uit uw
eigen tuin dient u via uw eigen groene GFT-container
aan te bieden. Ook kunt u het afleveren bij de
milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d op
Industrieterrein “de Sleutel” in Bladel. Vergeet u daarbij
niet om uw milieupas en uw pinpas mee te nemen. Tot
1 m3 betaalt u € 2,50 en voor elke volgende m3 betaalt
u € 5,00. Brengt u dus bv. 1,5 m3, dan betaalt u
daarvoor € 7,50.
Goed tuinieren
Een goede tuinman voert overigens niet al het blad af,
maar gebruikt het in de tuin. Het blad is belangrijk als
winterdek voor planten en zorgt voor een natuurlijke
bemesting. Bolgewassen en vaste planten hebben veel
profijt van de beschermende werking van het blad en
zullen in het voorjaar eerder uitlopen en bloeien dan de
onbeschermde gewassen. Het blad is ook een schuil- en
voedselgelegenheid voor insecten, vogels en kleine
zoogdieren.
Wat doet de gemeente
De gemeente laat bladafval regelmatig verwijderen van
de openbare weg en de grasvelden. Verder blijft het
blad liggen om de hierboven genoemde redenen. Wij
verzoeken u om geen blad op de weg te vegen. Dat kan
namelijk gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.
De locatie van de bladbakken
U zult begrijpen dat niet op elke straathoek en bij alle
bomen een bladbak geplaatst kan worden. De gemeente
bekijkt elk jaar waar de bladbakken het best geplaatst
kunnen worden. Daarbij spelen verschillende factoren
een rol, zoals de aanwezigheid van (veel) gemeentelijke
bomen en een goede bereikbaarheid om de bakken te
kunnen legen. Ook wordt geprobeerd om de bakken zo
te plaatsen dat omwonenden daar zo min mogelijk
overlast van hebben. Natuurlijk speelt ook de
verkeersveiligheid een rol. Verder wordt ervoor gekozen
om de bladbakken op een enigszins centrale locatie te
plaatsen, die vanuit meerdere bladrijke straten
bereikbaar is. Dat kan er toe leiden dat een bladbak
soms wat verder bij u vandaan staat. Wij vragen daar
uw begrip voor.

In 2022 staan de bladbakken in principe weer op
(nagenoeg) dezelfde locaties als in 2021:
Bladel
1. Leemskuilen
2. Koolbogt
3. hoek Heeleind / Sniederslaan
4. plantsoen Binnenweg (nabij Vierschaar)
5. grasveld Schaapskuil
6. Oranje Nassaulaan nabij de Ned. Hervormde
Begraafplaats
7. Julianaplein
8. hoek Stijn Streuvelslaan / Hendrik Consciencelaan
9. Veilig Oord
10. Biezeveld
11. hoek Antoon Coolenlaan / Felix Timmermanslaan
12. Zwartakkers
Hapert
1. Alexanderhof nabij gemeenschapshuis “den Tref”
2. hoek de Vliegert / Joseph van Dingenenstraat
3. Antoon Schildersstraat
4. Orion
5. hoek Akkerwinde / Mercurius
6. Pinksterbloem
7. hoek Mosveld / Venbroek
8. Het Kaar
9. grasveldje Arnold van Rodelaan / Kasteellaan
10. Dalem
Hoogeloon
1. Dijckmeesterstraat / Casterseweg
2. hoek Hoogcasterseweg / Schutsboom
3. hoek Vessemseweg / de Hoef
4. halverwege Breestraat
5. hoek Jan Goossensstraat / Heuvelseweg
Netersel
1. hoek Carolus Simplexplein / De Blikken
2. hoek Beemke / De Hoeve
3. De Lei
Casteren
1. Het Nieveld
2. Plein Kerkeneind
3. Hoek Hoogeind / Kerkstraat

MFA Hart van Hapert opent haar deuren
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Kom kijken op zondag 2 oktober
De MFA Hart van Hapert is klaar. Wat een mijlpaal voor
Hapert, voor de gemeente Bladel, voor de hoofdgebruikers, de bouwers en de vele verenigingen en
stichtingen die voorheen van Den Tref gebruik maakten!
MFA Hart van Hapert biedt plaats aan een gemeenschapshuis, seniorensteunpunt, bibliotheek, basisschool,
kinderopvang en parochie. Daarnaast hebben de
streekomroep, buurtzorg en prikpost een eigen plek in
de MFA gekregen. Ook de sporthal maakt voortaan
onderdeel uit van dit nieuwe multifunctionele gebouw.

Op een centrale plek in het dorp, met een verbouwde
kerk als blikvanger en hele ruime aanbouw daarbij.
De nieuwe plek is prachtig geworden. Maar dat is niet
het belangrijkste doel. De multifunctionele
accommodatie zorgt er ook voor dat er een nieuw,
sociaal hart van Hapert ontstaat voor inwoners van alle
leeftijden. Een plek ook waar kwetsbare inwoners
ondersteund worden om mee te blijven doen aan alles
wat Hapert hier te bieden heeft, met dank aan andere
inwoners en vrijwilligers.

Ook is er nu een kindcentrum met plaats voor opvang,
educatie en opvoeding voor kinderen van 0-12 jaar.
Daarin werken kinderopvang en basisschool samen.
Viert u de opening van de MFA Hart van Hapert
mee?
Zondag 2 oktober 2022 is er van alles te doen en ook in
de weken daarna staat er het een en ander op het
feestprogramma. U kon daar over lezen in de PC55 van
vorige week (week 38 - 23 september 2022). Die krant is
ook terug te vinden op de website: www.pc55.nl.

Join Us helpt en maakt jongeren sociaal sterker!

Voelt uw kind zich vaak alleen? Terwijl het graag
leuke dingen wil doen met leeftijdsgenoten? Join
Us is er voor jongeren die zich alleen voelen en
daar verandering in wil brengen. Tijdens de
bijeenkomsten ontmoeten ze andere jongeren en
zijn er ervaren begeleiders aanwezig die helpen
met het maken van nieuwe vrienden!
Socialer en zelfverzekerder
In de Kempen zijn vier groepen gestart: twee voor
jongeren tussen 12 en 18 jaar en twee voor jongeren
tussen 18 en 25 jaar. Iedere twee weken ontmoeten zij
elkaar. Ze kiezen en organiseren zelf allerlei activiteiten,
zoals gamen, films kijken, spelletjes doen of een uitje.
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Er zijn ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren
helpen met het verbeteren van sociale vaardigheden en
het versterken van hun zelfbeeld. De bijeenkomsten zijn
in Den Herd in Bladel en in het Aquinohuis in Bergeijk.
Jongeren kiezen zelf waar ze aansluiten.
Kom erbij: Join Us!
Nieuwsgierig naar Join Us? Alle jongeren zijn van harte
welkom! Meld gratis aan via www.join-us.nu. Daar vindt
u ook meer informatie en ervaringsverhalen.
Op www.join-us.nu/join-us-kempen leest u de informatie
over de groepen in de Kempen.
Join Us komt voort uit #Kempenbranie; welbevinden
van jongeren is een van de speerpunten om ervoor te
zorgen dat jongeren gezond en kansrijk kunnen
opgroeien.

Snoeien vormbomen gemeente Bladel
Sinds dit jaar verzorgt Boomrooierij Weijtmans
B.V. uit Udenhout het boomonderhoud voor de
gemeente Bladel.
In opdracht van de gemeente Bladel gaan zij dit najaar
circa 4.500 bomen snoeien in Hapert. Deze te snoeien
bomen zijn voortgekomen uit een visuele
boomveiligheids-controle welke eerder dit jaar is
uitgevoerd. Op de website www.boombeheerbladel.nl
staat onder andere een digitale kaartomgeving,
waarop u de te snoeien bomen kunt zien. Bij elke
boom is de boomsoort opgenomen.
Tijdens de snoeiwerkzaamheden worden
probleemtakken (zoals afgestorven takken en takken in

takvrije zone) weggenomen. Daarnaast worden jonge
laanbomen begeleid naar een volwassenfase, zodat de
komende jaren takken geen problemen gaan
veroorzaken in verband met doorrijhoogte.
De werkzaamheden kunnen, door bijvoorbeeld
geluids- of verkeersoverlast, als hinderlijk ervaren
worden. Boomrooierij Weijtmans doet haar uiterste
best om de hinder tot het minimum te beperken.
Tijdens de werkzaamheden sluiten zij (gedeeltelijk)
wegen af om uw veiligheid te garanderen. Wij hopen
op uw begrip en vragen u om afstand te houden van
de werkzaamheden.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de
vergadering van 20 september 2022 de volgende
besluiten genomen:
Belastingen- en tarievenmaatregelen 2023
Akkoord.
Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 20232026
Ingestemd met het concept raadsvoorstel en concept
raadsbesluit en hiermee de gemeenteraad voorgesteld
geen zienswijze in te dienen.
Evaluatie mantelzorgbeleid gemeente Bladel
De evaluatie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de
gemeenteraad. Daarmee wordt aan de raad
voorgesteld om:

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 bezwaaren 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.

a) De evaluatie met bijbehorende conclusie vast te
stellen;
b) Geen nieuw separaat mantelzorgbeleid meer op te
stellen, maar dit op te laten gaan in een brede visie
sociaal domein;
c) In de tussentijd blijven richten op de visiepunten
zoals genoemd in de conclusie van de evaluatie;
d) Jaarlijks structureel een bedrag van € 10.000,- te
blijven reserveren voor de mantelzorgwaardering;
e) De overige budgetten uit het mantelzorgbeleid vrij
ad € 10.000,- te laten vervallen.
Raadsmededeling tussenevaluatie kadernota
armoedebestrijding
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de
uitvoering kadernota armoedebestrijding ‘’Koersen op
de toekomst’’ 2021-2024.

Aangevraagde
omgevingsvergunning
Bladel
•
Park de Tipmast 46, plaatsen van een
erfafscheiding;
•
Overland 6, wijzigen van de dierbezetting en
bouwen van een loods;
•
Hofstad 44, plaatsen van een tijdelijke woonunit;
•
Burg. Goossensstraat 46, uitbreiden en
verbouwen van een woning;
•
Europalaan 8, kappen van een boom;
•
Europalaan 8, aanleggen van een extra inrit;
•
Hofstad 34, plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van een woning;
•
Europalaan 97, aanleggen van een 2e inrit.

Tweede wijziging Beleidsregels eenmalige
energietoeslag gemeente Bladel 2022
1. Inwoners worden financieel gecompenseerd in de
oplopende energiekosten;
2. De wijziging wordt vastgesteld waardoor de
energietoeslag wordt verhoogd van € 800,- naar
€ 1.300,-;
3. De Eerste wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand
gemeente Bladel 2022 wordt vastgesteld waardoor
er een kader wordt gegeven voor de beoordeling
van individuele aanvragen bijzondere bijstand voor
energiekosten;
4. De raad wordt geïnformeerd.
Definitieve ontwerpbegroting 2023
1. Ingestemd.

Hapert
•
Dalem 24, plaatsen van een tijdelijke woonunit;
•
Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een
woning.
Hoogeloon
•
Landrop 3, plaatsen van raampjes in staldeuren.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•
Raambrug 4, verbouwen van een bedrijfspand.
Datum besluit: 19-9-2022;
•
Eikenbos 1, aanleggen van een inrit. Datum
besluit: 19-9-2022;
•
Hallenstraat 2, verbreden van een inrit. Datum
besluit: 19-9-2022.
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Hoogeloon
•
Hallenstraat 2, verbreden van een inrit.
Datum besluit: 19-9-2022.
•
Landrop 11A-1, bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit. Datum besluit:
15-9-2022.

Rectificatie besluit
omgevingsvergunning voor het
bouwen van 20 woningen in
Hoogeloon

Hapert
•
Dalem 2, afwijken van het bestemmingsplan voor
het bouwen van een woning. Datum besluit:
19-9-2022;
•
Diamantweg 50, bouwen van een bedrijfshal met
kantoor. Datum besluit: 15-9-2022.

Op 5 september 2022 is de omgevingsvergunning
verleend voor het bouwen van 20 woningen aan
Verzetshelden 14, 16, 18, 20, 32 en 34 en Sterkakkers
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 en
42 in Hoogeloon. In de publicatie van 7 september
2022 stonden per abuis 4 adressen verkeerd, namelijk:
Sterakkers 16, 17, 18 en 19 in plaats van 26, 27, 28 en
29. Het zaaknummer van deze omgevingsvergunning
is 17281692.

Casteren
•
Zanddries 13, afwijken bestemmingsplan voor het
tijdelijk bewonen van een bijgebouw.
Datum besluit: 15-9-2022.
Netersel
•
Fons van der Heijdenstraat 9B, plaatsen van een
tijdelijke stacaravan. Datum besluit: 15-9-2022.

Melding APV - Bijzondere wet
Casteren
•
Wagenbroeken 29, organiseren van
Koningschieten op 26 september 2022.

Ontwerp wijzigingsplan
“Dominépad 7 Hoogeloon”

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken
ligt van 30 september 2022 tot en met 10 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 ontwerpplan
kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen
naar het college van burgemeester en wethouders van
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel
van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC
of met de heer T. Verdonk van de afdeling
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel
maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan
“Dominépad 7 Hoogeloon” ter inzage ligt.
Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de
vormverandering van het bouwvlak. Het is gelegen op
Dominépad 7, 5528 NC Hoogeloon. Het bestaat uit
een toelichting, planregels en verbeelding.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel
NR. WERK
1. Klimaatmaatregelen fase 2
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg
3. Reconstructie Hallenstraat / Kleine Hoeven

PLAATS
Hoogeloon
Bladel
Bladel / Reusel

PERIODE
week 10-2022 t/m week 52-2022
week 18-2022 t/m week 51-2022
week 34-2022 t/m week 46-2022

UITVOERING
Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
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.

Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel

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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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

JONG & OUD
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AVR’69 rookvrij
Naast de opening van de nieuwe atletiekbaan
was er nog een
bijzondere gebeurtenis voor
AVR’69. De atletiekvereniging is namelijk
geheel rookvrij geworden. Dat houdt in dat
op het gehele sportterrein van AVR’69 niet
meer gerookt wordt.
We juichen dit natuurlijk bijzonder toe, want
zien roken, doet roken. Als kinderen anderen
zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs
aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken
naar wie zij opkijken, zoals andere sporters,
trainers en ouders. Daarnaast is meeroken
schadelijk, met name voor kinderen. Door een
rookvrij sportterrein wordt dat voorkomen en
krijgen kinderen het goede voorbeeld.
Vanuit de gemeente spreken we onze waardering uit voor dit initiatief en voor alle vrijwilligers en alle leden die dit samen mogelijk
gaan maken. Dat doen we met een mooie beloning/bijdrage van € 500,-, te besteden naar
eigen wens. AVR’69 is de eerste vereniging
met een rookvrij sportterrein in de gemeente.
Ook interesse? Kijk op
www.reuseldemierden.nl/rookvrij

Nieuwe jeugdleden
van harte welkom
bij tennisclub
De Kemphanen
in Reusel
REUSEL - Is uw
dochter/zoon
op
zoek naar een (nieuwe)
sport, denk
dan eens aan een
jeugdlidmaatschap
bij tennisvereniging
De Kemphanen 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 tennisleraar Max van Dun). Verder worden er voor
onze jeugdleden het hele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd, zodat iedereen echt betrokken raakt bij de club en bij de
andere jeugdleden.
De tennisclub biedt de mogelijkheid tot het
nemen van een gratis proefles. Hiervoor kan
men een aanmelding doen op onze onderstaande website-adres en via info@dekemphanen.nl. De proeflessen vinden (voorlopig)
op maandag plaats tussen 17.00 en 19.00 uur.
U kunt verdere vragen op bovenstaand infoadres stellen of telefonisch contact opnemen 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

Teurlings
de Mulder
DIERENDAG ACTIES!
Alle snacks en speelgoed

Hé jij daar! Heb je er
ook van gehoord?
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Meldpunt
Veilig Thuis
Wat kun je doen als je je
zorgen maakt over iemand?

REUSEL-DE MIERDEN - Van 3 tot en met 8
oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. Het hele jaar zijn wij als Gehandicaptenplatform bezig met de toegankelijkheid
voor mensen met een beperking. Nu, rondom deze week, informeren we jullie graag
over mooie ontwikkelingen maar ook zeker
nog uitdagingen en verbeteringen.
Wist je dat:
- In het programma van AVR’69 om de nieuwe baan te openen er ook rekening is gehouden met deelnemers met een beperking. Chapeau voor de atletiekverenging!
- Amarant een infobijeenkomst heeft gehouden voor de medewerkers van onze gemeente. Een goed bezochte bijeenkomst
en voor veel medewerkers nieuwe informatie hoe je vanaf je werkplek rekening kunt
houden dat iedereen mee kan doen in onze
samenleving.
- Het Oogcafé van start is gegaan in onze gemeente. Mensen die slecht zien of helemaal
blind zijn ontmoeten elkaar daar.
- Lofjoe bijeenkomsten organiseert voor mensen met een licht verstandelijke beperking
of leerachterstand om elkaar te ontmoeten en vriendschappen te sluiten. Voor de
zomer vonden er drie bijeenkomsten plaats
en ook in het najaar staan er weer gepland.
Deelnemers kijken er naar uit!
Allemaal voorbeelden hoe het Samendoen in
onze gemeente vorm aan het krijgen is. Uitdagingen hebben we ook nog genoeg. Houd
onze informatie in de gaten!

Soms hoor of zie je dingen waarvan je je
afvraagt of het allemaal wel goed gaat.
Er is veel ruzie en herrie bij de buren. Of
iemand heeft wel heel vaak blauwe plekken en kan dat niet goed verklaren. Of het
zoontje van een vriendin is angstig, schrikachtig en depressief. Vaak is het moeilijk
om te bepalen wat er aan de hand is en of
er sprake is van verwaarlozing, misbruik of
mishandeling. Maar het is altijd belangrijk
om iets te doen en advies te vragen.
Bel Veilig Thuis, ook als je twijfelt
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als
je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders. Of je nu vragen en vermoedens
hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een
belangrijke eerste stap! Bel gratis 0800-2000.
Je krijgt dan een medewerker van Veilig Thuis
aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal
luistert. De medewerker zet samen met je
alles op een rij, beantwoordt vragen en geeft
advies. Ook kijk je samen welke hulp er nodig
is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. Wil je
meer lezen over wat je zelf kunt doen? Kijk
dan op
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Geen weekblad?
Laat het ons weten via
www.pc55.nl/bezorgklacht

VARING
MEER DAN 40 JAAR ER
zonnepanelen ● warmtepompen ● zonneboilers

20% korting!

PC55... bijna
iedere week op de mat!

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

Hondenmand Bangalor
80 cm van € 49,- voor
100 cm van € 79,- voor
115 cm van € 100,- voor

€29,99
€49,99
€59,99

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!
VOOR

NA

Adori Krabpaal Marble
Grijs/ donker groen
Van €109,- voor

€69,00

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555

www.teurlings-demulder.nl

HOUTMARKT VAN HAM
Hoef 11

■

Duizel

■

Telefoon 0497-519 520

■

www.houtmarktvanham.nl
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Beelden vertellen het verhaal achter de foto
Tentoonstelling Amateur Fotoclub Reusel op 15 en 16 oktober in De Kei Reusel

Door Renate Matthijssen
REUSEL - Na twee jaar afwezigheid is de
tentoonstelling van Amateur Fotoclub
Reusel weer terug van weggeweest. Op 15
en 16 oktober zijn de werken van de achttien leden te zien in De Kei in Reusel. Elke
fotograaf maakt een keuze uit het beste
werk van de afgelopen twee jaren en dat
geeft een zeer gevarieerd beeld. Resi van
Oorschot en Jan Antonise zijn twee leden
die graag vertellen over hun passie: fotografie.
Altijd een camera in de hand
“Ik weet eigenlijk al niet beter meer dan dat
fotograferen mijn hobby is”, vertelt Jan enthousiast. “Ik loop al zeker dertig jaar met
een camera rond. Mijn voorkeur gaat uit naar
natuurfotografie. Ik vind het heerlijk om vogels te spotten en bijzondere exemplaren
vast te leggen. Het Beleven in Reusel is een
plek waar ik vaak naartoe ga want daar zitten
veel vogels. Leuk als je dan een groep lepelaars ziet, die op doorreis zijn. Jammer als je
van collega-fotografen hoort dat ze er waren
maar je ze zelf niet aantreft. Maar dat is misschien ook wel de charme van de hobby: op
het juiste moment op de juiste plaats zijn.”
Positief kritisch naar elkaar toe
Dat beaamt Frans Berndsen, voorzitter van
de fotoclub. “Kijken is belangrijk bij fotografie. Je standpunt, het punt van waaruit je de
foto maakt, kan allesbepalend zijn voor een
foto. Een stap naar links of rechts kan een
totaal ander beeld geven. Dat onderscheidt
een goede van een mindere fotograaf. Op de
clubavonden – eens per twee weken – bespreken we van ieder lid maximaal drie foto’s.
We zijn kritisch naar elkaar toe maar proberen
het wel altijd positief te houden. Het gebeurt
wel eens dat een fotograaf zelf heel enthousiast is over een beeld maar dat een ander lid
er niets in ziet. Ik heb dat met abstract werk,
daar zie ik niets in. Een ander vindt het prachtig. Prima, die verschillen mogen er zijn, dat
maakt de club zo interessant.”
Tijd voor nemen
Resi is relatief nieuw in de groep, al fotografeert ze al een poosje. “Ik ben lid geworden
omdat ik meer wilde leren”, vertelt ze. “Ik wilde
tips om beter te kunnen worden, om mijn
hobby uit te breiden en mijn camera beter te
leren kennen. Nou, die doelstelling is gelukt,
ik heb al ontzettend veel geleerd. Ik trek alleen te weinig tijd uit voor de hobby. Met een
gezin met jonge kinderen heb je nu eenmaal

niet zo vaak de gelegenheid om er een dag
op uit te trekken en als ik met mijn gezin op
pad ben, wil ik niet om de paar minuten de
boel ophouden omdat mama zo nodig een
foto moet maken. Alles wat ik nu geleerd heb,
komt later van pas, als ik meer tijd krijg. De
uitstapjes met de club zijn daarom wel heel
fijn, dan heb je maar één doel: mooie foto’s
maken en is er verder geen afleiding.”
Spontaan of geënsceneerd beeld
Eén van de laatste uitstapjes was naar België
naar een vervallen fabrieksgebouw. “Prachtig om die lelijkheid in beeld te brengen”,
vindt Resi. “Ouwe meuk maar daardoor heel
erg de moeite van het fotograferen waard.
Dan zie je pas wat je met licht kunt doen.” Jan
zou graag een keer terug gaan: “Maar dan
met een model en rook die je een bepaalde kleur meegeeft. Ik hou er wel van om een
beeld te ensceneren. Spontaan is leuk maar
een beeld creëren met alle hulpmiddelen die
fotografie brengt, vind ik ook interessant.
Daarmee hou ik vaak wel van abstractie; ik
heb een stuk glas dat door bepaalde verlichting een prachtig lijnenspel kan geven. Mooi
hoor, dat geen twee foto’s dan hetzelfde zijn.
Fotografie is zo’n mooie hobby.”
Tentoonstelling met beoordeling van
bezoekers
Alle fotografen hebben inmiddels een keuze
gemaakt uit hun beste werk en de bezoekers van de tentoonstelling mogen daar hun
mening over geven. Er is geen thema verbonden aan de expositie: er is natuur, sport,
mensen, architectuur en nog heel veel meer
thema’s. Frans: “Het is geen wedstrijd maar
we vragen het publiek wel om hun stem uit te
brengen. Interessant om te zien dat de keuze
van het publiek vaak heel anders is dan die
van de leden van de club.” Resi vult aan: “Vorige tentoonstelling was mijn dochtertje gaan
kijken en die had op een foto gestemd die
niet van mij was. Zij vond het wel zielig voor
mij dat haar stem niet naar mijn foto ging
maar zij was eerlijk: dat andere beeld sprak
haar meer aan. Helemaal goed, het is juist fijn
dat zij zo goed heeft gekeken.” Dat vraagt de
club de bezoekers te doen: kijken, vergelijken
en nadenken over waarom een beeld zo aanspreekt of juist niet.
Verrassende beelden
Naast vrij werk wordt ook elke twee maanden
een challenge georganiseerd. Voor dat werk
wordt wel voor een thema gekozen en die
thema’s liggen niet altijd voor de hand. Jan:
“Laatst was er het thema ‘saamhorigheid’ en
dat ontlokte een ‘Nondedju da’s niet makkelijk’, aan één van onze leden. Maar uiteindelijk is het altijd verrassend wat eruit rolt aan
beeld.” De tentoonstelling is te bezichtigen op
15 oktober van 14.00 tot 22.00 uur en op zondag 16 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. De toe-

‘Verscholen meisje’
Frans Berndsen: “Kijken is belangrijk bij fotografie. Je standpunt, het punt van waaruit je de foto maakt, kan allesbepalend zijn voor een foto. Een stap naar links of rechts kan een totaal ander beeld geven. Dat onderscheidt een goede van
een mindere fotograaf. Op de clubavonden – eens per twee weken – bespreken we van ieder lid maximaal drie foto’s.
We zijn kritisch naar elkaar toe maar proberen het wel altijd positief te houden.”
gang is gratis en je mag zo lang blijven als je
wilt. Op een groot scherm is een beamerpresentatie van andere werken van de leden van
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Jubil
Loungeset

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

NIEUW!
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Hoekbank
Aruba

269

199
2199

1649
Parasol
Challenger
3,5x2,6m
3,5x2,6m|4x3m|
4x3m||
4x3m
3x3m
3x3m|ø3,5m
ø3,5m

Wij leveren led-lichtbronnen in veel veschillende lichtsterktes en -vormen.
Bij ons heeft u altijd de mogelijkheid om u lichtbron thuis uit te proberen!!

jubileum
korting*

B U I T E N g e WO O N

Parasol

OP ZOEK NAAR GEZELLIG LICHT VOOR DE LANGERE AVONDEN DIE GAAN KOMEN?

DIVERS
E
AKTIES

Amateur Fotoclub Reusel te zien. Benieuwd
geworden? Bezoek dan de tentoonstelling, je
bent van harte welkom in Reusel.

GRATIS
90KG VOET
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499

Teak tuinbank
Hendrik

Bankje
Casablanca
1199

849

van 130 tot 250cm
130cm 269 199
150cm 295 219
180cm 319 239

Fauteuil met voetstuk
Casablanca
lichtgrijs of antraciet

Jubileum
Tafel
deal
Arezzo
160x90cm
+
4 stapelstoelen
Arezzo

1395

999

649

489

749

Tafel
Admiral
224x104cm

B-keus

Loungeset
Ontario
lichtgrijs of antraciet

Schaduwdoeken
div. kleuren
modellen en
maten

Hoekbank
Sandigo

Jubileum
deal

749

2699

1999

Stoel
Darwin
div. kleuren

Jubileum
deal
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Shop
online

Ook op
afspraak!

Snel leverbaar. Ook online!
Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.
Zelf monteren.
Meer info in de winkel.
*op geselecteerde producten

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

Op Weg
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Hoofdstraat 5 - Hoogeloon - tel. 0497 - 382319 / 681394

www.autocarejanvanrooy.nl

FORD FUSION 1.4I 5 DRS.
MG CABRIOLET 1.8I
MITSUBISHI COLT 1.5I CABRIOLET
MITSUBISHI COLT 1.3I 5 DRS.
PEUGEOT 107 5 DRS AIRCO
PEUGEOT 107 5 DRS AIRCO
PEUGEOT 107 5 DRS
SUZUKI SWIFT 1.3I 3 DRS. AC PS
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD
TOYOTA YARIS 1.0I 3DRS
VW FOX 3 DRS. PS

BLAUW
BLAUW
ZWART
ZWART
ZWART
ZWART
ROOD
GRIJS
ZWART
ZILVER
GRIJS

2011
2005
2008
2012
2011
2011
2011
2005
2008
2006
2009

5950
6950
POA
POA
POA
POA
POA
3150
POA
3750
2950

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
Originele Nederlandse auto’s met gegarandeerde kilometer standen.
Al meer dan 30 jaar uw auto-dokter van de Kempen!
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Herfstwandeling
No-Limits
BLADEL - Op zondag
16 oktober kunnen
wandelaars op De
Tipmast in Bladel terecht voor de Herfstwandeling. De organisatie 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 Herfstwandeling in Bladel. Het schitterende natuurgebied 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 opnemen met Martien Lemmens, tel. 06-46793904
of via
www.no-limitsbladel.nl

Kindervoorstelling
‘Pﬀf’ in De Ster
LAGE MIERDE - Op
woensdagmiddag 12
oktober komt kindervoorstelling ‘Pfff’ van
TG Graasland naar
De Ster, De Houtert 6
in Lage Mierde. Aanvang is om 15.00 uur.
Op een koude dag van 37 graden Celsius
wordt het dorpje Middels door de burgemeester omgedoopt tot Inmiddels aan Zee.
Het strand is nog nooit zo dichtbij geweest
en nu er toch geen winters meer bestaan, is
het dubbel lang genieten in de zomer. Geen
wolkje aan de lucht. Er zijn nieuwe buren
komen wonen naast de gebroeders Janssen.
Vluchtelingen, Inuit zo gaat het gerucht.
Meneer van Tiggelen voelt zich als een vis in
het water. Letterlijk! Er beginnen namelijk al
kieuwen achter zijn oren te groeien en tussen zijn tenen zitten vliezen. Iedereen zweet,
iedereen zwemt, iedereen zit onder de zonnebrand factor 70. Iedereen viert de zomer,
maar hoe leuk is eeuwige zomer? Ondertussen hoopt het plastic zich op het strand
op. Het dreigt een monster te worden. Het
beweegt, het sluipt, het kruipt langzaam het
kleine dorpje in. Kunnen de bewoners van Inmiddels aan Zee het tij nog keren?
‘Pfff’ is een ernstig komische blik op de
weer-ommekeer. Spraakmakend maar woordeloos, recyclebaar familietheater. Een voorstelling over een toekomst die misschien wel
dichterbij is dan je denkt.
In het kader van de Kinderboekenweek bieden we deze voorstelling gratis aan. Je hoeft
hiervoor niet te reserveren.

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN
* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)
* GEVELRENOVATIE
* GEVELREINIGING
* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN
* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN
* SCHOORSTEENREPARATIES
* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

De oorsprong van de ViVo-winkel
aan de Oude Provincialeweg in
Hapert – er is een lange, warme
zomer tussendoor gekomen, u bent
het allicht vergeten maar die bedoelden we de vorige keer – de
oorsprong dus van de ViVo-winkel
in Hapert ligt in Gelderland, in het
dorpje Giesbeek om precies te zijn,
niet ver van Arnhem, aan de IJssel.
Daar woonde ooit een bakker die luisterde naar de naam Gradus Worm.
Gradus trouwde met Grada en na
haar vroegtijdig overlijden met Hanna. Toen Gradus zelf overleed, zette Hanna de bakkerij
voort, samen met haar kinderen. In 1920 verhuisden ze met zijn allen naar Hapert, waar
zoon Christ een boerderij kocht op Lemel. Christ trouwde vervolgens met Anna, een telg
uit de familie Mentink die ook net op Lemel was komen wonen en ook afkomstig was uit
Gelderland, uit Hummelo, niet ver van Giesbeek.
Aanvankelijk stond Christ ingeschreven als
landbouwer maar het bloed kroop waar het
niet gaan kon en in 1931 verhuisden Anna en
hij naar het Kerkeneind en begonnen er een
bakkerij. Het werd een groot succes. De uit
Gelderland afkomstige boeren in de streek
waren wars van het Brabantse brood en liepen
er de deur plat, blij als ze waren met het Gelderse brood van Christ en Anna. Daarbij was
Christ een opgewekte kerel die zich ook niet
onbetuigd liet in het plaatselijke verenigingsleven. Het einde was tragisch: in 1977 kwam hij bij een verkeersongeval om het leven,
84 jaar oud.
Christ en Anna hadden geen kinderen. In 1955 deden ze de bakkerij – die ze toen al combineerden met de ViVo-kruidenierswinkel van de foto – over aan Willem Wieland, zoon van
Nol Wieland, die weer een zwager was van Christ, want getrouwd met een zus van deze,
ook een Anna. Nol had het bakkersvak nog geleerd bij de oude Gradus Worm in Giesbeek
en begon met zijn Anna een bakkerij in Lathum, een dorpje verderop. De bakkerij zou later
worden overgenomen door een broer van Willem. Aangezien ook Willem de ambitie koesterde om een eigen bakkerij te hebben,
was hij blij dat hij in Hapert terecht kon.
We kunnen ons voorstellen dat het u een
beetje duizelt na het lezen van al die bakkersnamen. Mocht dat niet zo zijn, dan getuigt dat van aanleg voor genealogie en zijn
we zo vrij u te wijzen op de cursus stamboomonderzoek die wij dit najaar gaan
verzorgen. Kijk maar eens op pagina 13 van
deze krant. Hou de komende tijd een oogje
op onze website: www.pladellavilla.nl.

Onze winnaar is geworden:
Frank Staps uit Hapert

www.taxicoppens.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres!
Vraag vrijblijvend naar een
inspectie, een advies of offerte
Prins Hendriklaan 19, 5531 JA Bladel
Tel. 0497-384422 (na 17.00 uur)
GSM: 06-25156359

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer
Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

U vindt bij ons

alles op gebied van
WONINGSTOFFERING
Ook voor
VOUWGORDIJNEN
U vindt bij ons alles op gebied van

Het antwoord op de vraag van deze keer vindt
u, net als de vorige keer, in het plaatjesalbum
5 dorpen één gemeente. Mocht u meegespaard hebben dan bent u nu in het voordeel.

WONINGSTOFFERING
Warm en sfeervol

DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!
Wij bieden een grote keuze in:

De vraag is simpel: waar kijken we naar?
En waar is het?

• Vouwgordijnen

Gratis gemeten
• Paneelgordijnen
• Gordijnstoffen
• Vitrages
en} geplaatst
• Inbetweens
gratis gemeten,
gemaakt en
gehangen.

• Tapijt
• Vinyl

}

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

• Dekbedden, hoeslakens,
kussens

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt!

TEXTIEL
SLAAPCOMFORT
V O O R U W C O MCPOLMEP T
NGSTOFFERING
L EEE TW
S LOAN
P EI N

Turnhoutseweg 14

Uw antwoorden kunt u zoals altijd mailen
naar heemkundebladel@gmail.com.

• Zonwering

• Reusel • Tel/Fax: 0497-64 17 98

Doe mee en maak kans op een leuke prijs.
Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98
www.cashencarrytextiel.nl

Succes!

www.heemkundebladel.nl

de duim
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De ‘Duim’ gaat omhoog
Mijn twee duimen gaan omhoog voor mijn (oud)collega’s,
kinderen en ouders van de Franciscusschool in Bladel. Zij
hebben mij bij mijn 25-jarig jubileum op school een fantastische onvergetelijke ‘Arie’-dag bezorgd.
Conciërge Arie Schoofs
------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor degene die mij heeft geholpen na een val met mijn fiets op
zondag 25 september bij de verkeerslichten van Bladel naar Hapert. Hartelijk dank daarvoor!
Kees
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een hele dikke duim omhoog voor iedereen die een geldelijke bijdrage heeft gedoneerd om
het verzet tegen een voorgenomen milieustraat in de voorgestelde vorm op het KBP in Hapert
juridisch voort te kunnen zetten. We kunnen royaal vooruit, waarvoor heel hartelijk dank!
Vereniging DNW Hapert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een duim omhoog voor alle aanwonenden van de Postelsedijk, ‘t Heike, Lensheuvel en Turnhoutseweg in Reusel voor het vrij houden van hun straten waardoor we zonder oponthoud
de exceptionele transporten van windmolendelen naar Arendonk uit konden voeren, bedankt!
Bart van Herk (E.S.P. b.v.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze duimen staan omhoog voor Ilse en Linde voor al hun inzet waardoor de 4e editie van de
Cartierrally weer enorm geslaagd is!
Bestuur stichting Cartierrally
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze duim gaat omhoog voor de gemeente Reusel-De Mierden. Met name voor onze burgemeester Annemieke van de Ven en medewerkers Marjon Schoormans, Ilse van Gerven en alle
vrijwilligers.
Martien, Patric en Aline - Oogcafé Reusel-De Mierden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een duim omhoog voor Het Snelle Wiel voor de lekkere appelflappen, geschonken aan Huize
Moors in Bladel.

de duim

Els Bogaars
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ‘Duim’ gaat omlaag

Mijn duim staat omlaag voor een pompoenendief, meegenomen uit een Reuselse volkstuin. Deze waren met zoveel liefde opgekweekt. Zonder steel, zodat ze zelfs niet
houdbaar zijn!
Inge, volkstuinen Leyenstraat Reusel
------------------------------------------------------------------

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

Kienen in
Hooge Mierde
Dinsdag 4 oktober om 13.30 uur
bent u van harte welkom om te
komen kienen in De Schakel te
Hooge Mierde.
Iedereen is van harte welkom.
De entree is gratis. Voor meer
informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 06 54296802.
KBO Hooge Mierde

Yin en Yin-Yang
yoga bij Praktijk
de Vlinder
Ook stoelyoga en yoga voor senioren
HOOGE MIERDE - Yin staat o.a. voor
naar binnen gerichte aandacht. Een houding wordt 3 tot 5 minuten aangehouden.
Pezen, spieren en bindweefsel worden
langzaam gerekt en gehydrateerd. Deze
meditatieve yogavorm kan weldadig zijn
om los te laten, toe te laten en volkomen te
ontspannen.
Naast de rustige Yin vorm is Yang yoga krachtiger en dynamischer. Beide vormen in één
les brengen je alles wat je nodig hebt.
Stoelyoga
Bijzonder dat er zoveel oefeningen mogelijk
zijn op en met een stoel.
Yoga voor senioren
Deze lessen zijn niet per se rustiger, iedereen
doet wat hij/zij kan en dat maakt dat het ook
intensief kan zijn.

in de regio
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.
T/M DECEMBER
EXPOSITIE SCHILDERIJEN
VAN RIANNE SCHELLE
Locatie: D’n Aanloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Tijd: openingstijden D’n Aanloop.

www.pc55.nl
goed om
te weten

(Terug) naar je basis ademhaling
Ademcursus, waarin je (opnieuw) kennismaakt met je ademhaling. Ervaren dat alleen
al jouw aandacht een gevoel van rust en
vertrouwen brengt. Je ontdekt de kracht en
mogelijkheden van je ademhaling.
Lichaams- en voetreflexzonemassage op afspraak. Voor informatie, lestijden en overige
activiteiten
www.yogapraktijkdevlinder.nl

WIST
JE
DAT...?
... je ﬁt kunt worden
door alleen al aan
sporten te denken?

www.loesje.nl
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De techniek heet
motor imagery en
wetenschappers ontdekten
dat proefpersonen die
vijf keer per week een
kwartier lang intensief
aan work-outs dachten
ook daadwerkelijk een
verbeterde spiermassa
kregen. De spieren
groeiden er niet van,
maar konden wel
beter worden gebruikt.

Aanleveren

Wees op tijd!

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

Goed om te weten!
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Uitslag loterij
Hulp in Nood
met Hapert kermis

Wandelaar
van de week!

HAPERT - De winnende loten van de
jaarlijkse kermisloterij zijn:
- Zaterdag: grote fiets lotnr. 0936 en
kleine fiets lotnr. 0095
- Zondag: grote fiets lotnr. 0346 en kleine fiets lotnr. 0332
- Maandag: grote fiets lotnr. 0717 en
kleine fiets lotnr. 0916
- Dinsdag: grote fiets lotnr. 0586 en kleine fiets lotnr. 0534
U kunt met het winnende lot contact opnemen met Henk van Beers, tel. 591843
of 06-51133813 en met Eric Sol, tel. 0611365459. Comité Hulp in Nood wil iedereen bedanken voor de financiële
bijdrage en steun voor de loten en het
enveloppen trekken met Hapert kermis.

10 tot en met 14 oktober
militaire oefening
Van 10 tot en met 14 oktober vindt er een
oefening plaats van de opleiding voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Het
doorgaand verkeer wordt niet gehinderd.
Mocht er schade ontstaan, kun je dit (onder
vermelding van kenteken van het voertuig,
datum, tijd, plaats en soort schade) melden
aan Sectie Claims van het Ministerie van
Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.
Telefoonnummer: 030 – 218 04 20. E-mail:
jdvclaims@mindef.nl.

Adviesverkoopprijs
€ 41,95 m2

24,95

Deze Visgraat PVC serie is misschien
per m2
wel de meest verkochte visgraat pvc
vloer van dit moment. Deze vloer is
uitermate geschikt voor intensief woongebruik door de 0,55mm slijtlaag en is
op het blote oog nauwelijks te onderscheiden van een massief houten vloer. Wil
jij de looks van een massieven visgraat vloer en het gemak van een pvc vloer?
Dan is dit jouw perfecte match! Deze vloer is van een zeer bekend merk. Deze
visgraat vloer is één van de populairste pvc vloeren van dit moment. Dat komt
niet alleen door het uiterlijk, maar ook door de kenmerken. Deze pvc vloer heeft
veel voordelen: lange levensduur, waterbestendig en weinig onderhoud.

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

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

Bij De Hoeksteen in Bladel genieten elke week
270 deelnemers met een verstandelijke beperking o.l.v. enthousiaste vrijwilligers van allerlei
leuke ontspanningsactiviteiten in het clubgebouw aan de Marktstraat in Bladel.
Wij vragen daarvoor

vrijwilligers
Vind jij het leuk om deze mensen
tijdens de activiteiten te begeleiden
op maandagavond of vrijdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur?
Meld je dan aan via
info@dehoeksteenbladel.nl
Of ben je meer een bestuurder in de
functie van penningmeester?

Kerkstraat 47 • 5527 EE Hapert
Tel. 0497-745557

www.woon-trend.nl

Vrijwilliger Praktijkschool
Het Pius X-college zoekt een vrijwilliger voor
de vrijdagochtend van 08.00 tot 12.00 uur.
Samen met de docent begeleid je leerlingen
die lessen krijgen in het zelfstandig wonen.
Denk hierbij aan schoonmaken, de post,
planten en dieren verzorgen en kleine werkzaamheden in de keuken.
Meer info bij Inge van Beuningen: tel. 0497361261 of I.vanBeuningen@piusx-college.nl

PVC visgraatvloeren van
een zeer bekend merk

Onze actie
PVC vloer

lokale vrijwilligers
vacature bank

Meld je dan aan via tonhendrikx@
dehoeksteenbladel.nl
Meer informatie vind je op
www.dehoeksteenbladel.nl

Mijn
nieuwstip
doormailen
aan PC55
info@pc55.nl

Penningmeester
Het bestuur van Seniorenvereniging Bladel
is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Een onmisbare functie binnen
de vereniging. De hoofdtaken bestaan uit het
opstellen van de begrotingen en het controleren van de financiën.
Wil jij ons team versterken en ben je financieel
onderlegd? Neem contact op via e-mail met
piethendriks@seniorenverenigingbladel.nl of
bel 0497-385061.
------------------------------

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:

Extra aandacht voor 2 lieverds
Buurtgezinnen zoekt een warm steungezin
voor een broer en zusje van 5 en 3 jaar. Beide
ouders zijn door een burn-out flink overbelast geraakt. De jongen houdt van samen een
spelletje spelen, bouwen of knutselen. Zijn
zusje kan zelf fijn spelen met poppen.

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

Kerkstraat 51
Hapert

Vinden jullie het gezellig om hen zaterdags
op te vangen? Een opa- en oma-figuur zou
ook erg leuk zijn! Meer info bij Dianne Mariën,
06-83357211 of dianne@buurtgezinnen.nl

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

podologie
n
é
ie
p
a
r
e
Podoth
LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN?
Op maat gemaakte zolen kunnen mogelijk helpen.
Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk.

Susan Lamers
Podoloog

Interesse? Maak een afspraak.
Bel 0497 - 38 64 48
Luc Schoofs
Podotherapeut
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Onderzoek: gasverspilling in scholen een
enorme strop voor schoolorganisaties
Steeds meer scholen komen in de problemen door de huidige energieprijzen. Daarbij moet men voldoende blijven ventileren
om coronabesmettingen te voorkomen.
Het openzetten van ramen zorgt voor een
gasverspilling van 6,6 m3 per lesdag, per
klaslokaal. Met de huidige gasprijzen betekent dit dat er € 25,27 per lokaal per lesdag
verloren gaat aan deze ‘noodventilatie’.

Verbetering maaibeheer draagt
positief bij aan de natuur

Binnen ons groenbeleid is biodiversiteit
een belangrijk doel. We maken onze natuur dus graag leefbaar voor verschillende
planten- en diersoorten. Dit najaar starten
we daarom met het verbeteren van het
maaibeheer van de bermen in het buitengebied. We maaien jaarlijks in oktober. Bij
kruisingen (‘uitzicht-hoeken’) maaien we
een extra keer in juni/juli.
Door de bermen minder vaak te ‘verstoren’
met het maaien, neemt het aantal plantenen diersoorten toe. De bloemen en kruiden
in bermen trekken namelijk bijen, insecten
en vogels aan. Bijen zorgen voor bestuiving
van (landbouw)gewassen. Insecten en vogels

helpen daarnaast bijvoorbeeld de eikenprocessierups te bestrijden. Buiten kenmerkt het
gefaseerd maaibeheer zich door een meer
natuurlijke en kleurrijkere uitstraling, waarbij
de bermvegetatie gedurende de wintermaanden in bepaalde vlakken of weghelften om en
om blijft staan. Ook worden er zo verschillende planten- en diersoorten ‘uitgewisseld’
tussen de verschillende natuurgebieden in en
om onze gemeente. Zo blijven deze soorten
beter in stand. Het verbeterde maaibeheer
draagt dus op allerlei vlakken positief bij aan
de natuur.
De bloemen en kruiden in de bermen zorgen
voor een natuurlijke en kleurrijke uitstraling.
De begroeide bermen in het buitengebied helpen ook bij het optisch versmallen van de rijbaan. Dat verlaagt de gemiddelde rijsnelheid.
De komende jaren blijven we de biodiversiteit
op een aantal vaste locaties volgen om de positieve effecten op dit natuurnetwerk in beeld
te krijgen.

De energieprijzen rijzen de pan uit. Iedereen
heeft er last van en voelt het in de portemonnee. Met de naderende herfst en winter
ontstaan ook bij scholen hoge rekeningen.
Volgens de PO-raad gaat het om stijgingen
variërend tot 800%! Daarbij heeft het coronavirus de discussie over ventilatie stevig aangewakkerd.
Aangezien ventilatiesystemen in schoolgebouwen niet ontworpen zijn met reductie
van virusverspreiding in gedachte, is het advies van de overheid om middels geopende
ramen de ventilatie te intensiveren zodat de
verspreiding van het coronavirus beperkt
wordt. Dat geldt voor zowel oude schoolgebouwen als recent gebouwde scholen. Wanneer dit aankomende herfst en winter weer
moeten gebeuren, dan leidt dit tot hoge extra
kosten.
Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat
lesgeven met de ramen open zorgt voor een
gasverspilling van 6.6 m3/75.9 kWh per lesdag, per klaslokaal. Met de gasprijzen van
september 2022 betekent dit dat er € 25,27
per lokaal per lesdag verloren gaat aan deze
‘noodventilatie’. De temperatuur is vervolgens
nog maar 16 graden in de klas en dus nog
lang niet aangenaam voor de kinderen en leraren.

Wanneer we besmettingen willen minimaliseren én gasverspilling willen voorkomen
zal de lucht in de klaslokalen gerecirculeerd
én ontdaan moeten worden van ongewenste
vervuilers, zoals griep en het coronavirus. Het
recirculeren zorgt ervoor dat de lucht dezelfde
temperatuur houdt en deze niet opnieuw verwarmd hoeft te worden. Lucht recirculeren en
zuiveren van ongewenste vervuilers kan door
middel van een luchtreiniger. De lucht wordt
door de luchtreiniger tot wel 95% gezuiverd,
terwijl het energieverbruik van een luchtreiniger uitkomt op gemiddeld 1 euro per lesdag.
Het reinigen van de lucht is niet alleen belangrijk om virussen en bacteriën uit de lucht
te kunnen zuiveren. Een luchtreiniger haalt
ook fijnstof, geuren, gassen en pollen uit de
lucht. Dit heeft een positieve invloed op de
gezondheid van de mensen in de ruimte. Zo
ervaren leraren en studenten de omgeving
als frisser en ervaren zij minder klachten door
allergieën of hoofdpijn.
Over Euromate
Euromate is gevestigd in Breda en houdt zich
al ruim 45 jaar bezig met een beter binnenklimaat voor bedrijven en hun werknemers. Of
het nu gaat om oplossingen voor luchtreiniging in praktijken van huisartsen en tandartsen of klaslokalen, kapperszaken, kantoren
en industriële hallen, in tal van ruimtes hangen hun professionele luchtreinigers, overal
ter wereld. Het bedrijf heeft 60 medewerkers
en is actief in vijftig landen. Naast de verkoop
van professionele luchtreinigers biedt Euromate ook advies, metingen en monitoring
aan die betrekking heeft op gezonde lucht in
organisaties. Meer informatie via
www.euromate.com/group/nl

Staals Staalkabels BV, is een gerenommeerd bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van hijsen en
heffen. Wij zijn sinds 1969 gevestigd in Eersel. Naast het maken van staalkabels, kettingen en
hijsbanden op maat welke we kunnen voorzien van de vereiste certificaten hebben we een afdeling
waarmee we keuringen en inspecties uitvoeren bij ons in de fabriek of bij de klant op locatie. Staals
Staalkabels BV belevert zowel de Nederlandse als de Europese markt. Ook worden onze producten
wereldwijd toegepast.

Voor aanvulling en groei van ons team zijn wij op zoek naar
enthousiaste en gemotiveerde medewerkers (M/V) voor de functies van:

(leerling) Keurmeester (M/V)
Als (leerling) keurmeester werk je zelfstandig en heb je een baan met
veel afwisseling. Je hebt affiniteit met techniek en bent leergierig.
Een opleiding op VMBO niveau is fijn. Naast het keuren van de
verschillende hijs- en hefmaterialen zorg je er ook voor dat deze
weer tiptop in orde zijn. Het samenstellen van kettingen en
kabels behoort ook tot 1 van je taken.

Allround medewerkers produktie (M/V)

Onze keuken wordt het
hart van uw huis!
Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

In deze (part-time) functie ga je (dunnere) staalkabels en touwwerk
assembleren. Wij vragen enige affiniteit met technisch werk,
een enthousiaste instelling en de motivatie om te leren.
Wij bieden een leuke baan binnen een enthousiast team
en indien nodig een interne opleiding.

Ben je geïnteresseerd in één van deze functies?
Wij ontvangen graag je CV met motivatie via e-mail.
Je kunt deze sollicitatie sturen naar Dirk Boerboom, dirk@staals.nl
Maar je kunt natuurlijk ook even bellen: 0497-514101

W W W. S TA A L S . N L

Meerheide 280 • 5521 DW Eersel • Tel 0497 - 514101 • info@staals.nl
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Castelijns & Swaans
accountants-adviseurs is
een accountantskantoor te
Eersel met 25 medewerkers,
dat werkzaamheden uitvoert
voor een groeiend aantal
relaties uit zeer gevarieerde
branches, voornamelijk
gevestigd in het zuiden van
Nederland. Tot onze cliënten
behoren middelgrote ondernemingen, ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf,
non-proﬁtorganisaties en
agrarische bedrijven.
Klantgerichte service,
actieve advisering en
persoonlijke aandacht
staan centraal in onze
dienstverlening.

Voor ons kantoor in Eersel zijn wij op zoek naar een medewerk(st)er belastingpraktijk
en assistent-accountant die zichzelf wil uitdagen om zijn/haar (advies)werkzaamheden
naar een steeds hoger niveau te tillen. Dit samen met een enthousiast team van
25 medewerkers in een mooie MKB praktijk in De Kempen.

Medewerk(st)er belastingpraktijk
Fulltime / Parttime

De werkzaamheden bestaan uit:
• Ondersteunen van onze ﬁscalisten.
• Voorbereiden van belastingaangiften.
• Signaleren van adviesmogelijkheden voor de accountants/relatiebeheerders.
• Oplossen van diverse vraagstukken van cliënten welke zeer divers en uiteenlopend zijn.
• Voorbereiden vraagstukken op het gebied van ﬁnanciële planning.
• Halen van deadlines, zorgen dat de klanten tijdig worden geïnformeerd en aangiften
tijdig worden ingediend.
• Beheren van de uitstelregeling voor kantoor.
• Contact met klanten, adviseurs en de Belastingdienst.
Proﬁel
• Afgeronde relevante studie op MBO-/HBO-niveau.
• Bij voorkeur enige relevante werkervaring m.b.t. het verzorgen van belastingaangiften.
• Communicatief en sociaal vaardig.
• Cijfermatig en analytisch sterk.
• Betrokken en nauwkeurig.

Assistent-Accountant
Fulltime / Parttime

Interesse of vragen?

De werkzaamheden bestaan uit:
• Adviseren en begeleiden van cliënten op zowel ﬁscaal als ﬁnancieel gebied.
• Het verzorgen van ﬁscale aangiften.
• Het samenstellen van jaarrekeningen.
• Het opstellen van tussentijdse rapportages en prognoses.
Proﬁel
• Afgeronde relevante opleiding op MBO- of HBO-niveau.
• Communicatief en sociaal vaardig.
• Cijfermatig en analytisch sterk.
• Betrokken en nauwkeurig.

Solliciteren?

Heb je belangstelling in één van de bovenstaande vacatures,
dan kun je jouw sollicitatie voorzien van CV sturen naar:
Castelijns & Swaans accountants-adviseurs
t.a.v. mevr. K.I.C. Thomassen, e-mail: k.thomassen@castelijns-swaans.nl

Wil je graag werken op een kleinschalig belastingadvieskantoor in Eersel met
gezellige collega’s? Wij zoeken medewerkers voor ons team van (internationale)
loon- en inkomstenbelastingspecialisten. Ook parttime, flexibele uren en/of
gedeeltelijk vanuit thuis of buitenland mogelijk.

Vacature administratief medewerker
-

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.

-

Je bent leergierig en werkt zeer nauwkeurig.

-

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.

Vacature aangiftemedewerker
-

Je bent (bijna) afgestudeerd voor een HBO of WO fiscale opleiding of een
andere relevante opleiding.

-

Je hebt 0-5 jaar werkervaring op het gebied van loon-/inkomstenbelasting.

-

Je bent leergierig en houdt van het oplossen van complexe internationale
casussen.

Wat bieden wij jou?
-

Afwisselende en uitdagende werkzaamheden voor internationale klanten uit
de Brainportregio.

-

Persoonlijke begeleiding door ervaren collega’s.

-

Flexibele arbeidsuren, parttime werken en deels vanuit thuis of zelfs vanuit
het buitenland mogelijk.

-

Een goed salaris vanaf € 2.400 bruto per maand voor administratief
medewerker en vanaf € 3.000 bruto per maand voor aangiftemedewerker
(bij een fulltime dienstverband), afhankelijk van je ervaring en
opleidingsniveau.

Kijk voor meer informatie op www.taxmanager.be of neem contact op met
Ronald Jansen of Len Schijvens.
We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Stuur je CV met een beknopte
motivatiebrief naar Ronald@taxmanager.be of Len@taxmanager.be.
Taxmanager BV Eikenburg 3  5521 HZ Eersel  KvK 54500982
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Moderne, tijdloze en exclusieve designinterieurs
inclusief professioneel advies

Nu geopend:
LiS Studio
(Luxe in Sfeer)
Sfeerkamers en
luxe interieurs
naar wens

Verzeker uzelf van het beste advies
bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig
advies bij het selecteren van de juiste producten,
kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis
van collecties en merken kunt u ontspannen en
ervaart u minder keuzestress. De professional van
Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en
sfeer van uw ideale interieur.

Meubelen
• banken
• barkrukken
• eetkamerstoelen
• eetkamertafels
• fauteuils
• hoekbanken
• kasten
• relaxfauteuils
• salontafels
• sta-op stoelen
• TV/Audio meubelen
• Varier
• verlichting
Slapen•
• bedbodems
• boxsprings
• dekbedden
• hoofdkussens
• matrassen
• slaapkamers
• slaapkamerkasten
Raamdecoratie
• binnenzonwering
• gordijnen
• inbetweens
• jaloezieën
• rolgordijnen
• vitrages
• vouwgordijnen

www.lineo.nl

www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Wij nemen uw
oude meubelen mee

Tempur
Zero G

Wood & Washi
Flow

ShowroomSALE
in onze winkel

Moduleo
Venetian
Stone

Voor al onze raamdecoratie en vloerbekleding geldt:

Door ons gemeten en
professioneel geïnstalleerd
Wij geven vakkundig advies in de winkel of bij u thuis

Leolux
Enna
Kendix
Tana

Vloerbekleding
• karpetten
• laminaat
• marmoleum
• pvc
• tapijt
• traplopers
• vinyl
Wandbekleding
• behang
MERKEN o.a.:

De grootste collectie
topmerken raamdecoratie
van de regio
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VACATURE

Word jij onze nieuwe collega?
Natuurbegraafplaats De Utrecht - Hilvarenbeek

Vacature Medewerker
klantenservice & administratie (24 uur)
Word jij hét aanspreekpunt van de natuurbegraafplaats en zorg je dat de organisatie op rolletjes loopt?
Functiebeschrijving
Je bent in het informatiecentrum een belangrijk aanspreekpunt voor tal van geïnteresseerden die
een bezoek brengen aan de natuurbegraafplaats. Je vindt het prettig om je passie voor de natuur te
delen met anderen. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst van bezoekers en informeert hen over de
mogelijkheden van het begraven in de natuur. Bij uitvaarten ontvang je samen met de boswachter de
gasten op de natuurbegraafplaats.
Verder verzorg je op secure wijze de administratie en organisatie van begravingen en activiteiten.
De veelzijdige en afwisselende activiteiten op Natuurbegraafplaats De Utrecht vereisen overzicht,
waarbij je ook in hectische omstandigheden je hoofd koel houdt.
Het informatiecentrum is de basis van waaruit je werkt. Het is ook de spil in het dagelijks functioneren
van ons team van medewerkers en vrijwilligers. De sfeer in het informatiecentrum wordt voor een
belangrijk deel door jou bepaald.
Je bent gemiddeld 24 uur per week beschikbaar. Werktijden worden ﬂexibel ingevuld en in overleg
bepaald, je werkt ook op zondag. Het salaris bedraagt circa EUR 2600,- o.b.v. 40 uur per week en is
afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Proﬁel
- Je bent praktisch ingesteld, kunt oplossingsgericht en zelfstandig werken en je weet anderen te
enthousiasmeren. Je bent punctueel, hebt overzicht en kunt gestructureerd en planmatig werken.
- Jij haalt er voldoening uit als collega’s hun werk goed kunnen doen dankzij een correcte en passende
kantoor-ondersteuning. Bezoekers en relaties ervaren een prettige ontvangst, bejegening en
correcte afwikkeling van contacten.
- Je bent inlevend en hebt uitstekende contactuele eigenschappen. Je bent een buitenmens en hebt
passie voor mensen en de natuur. Je streeft naar een duurzame levensstijl.
Opleiding & Ervaring
- Je hebt een afgeronde secretariële/ administratieve opleiding op MBO-4 niveau;
- Je hebt ervaring in het verzorgen van zowel de ﬁnanciële als de kantooradministratie;
- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal;
- Je anticipeert en kunt eﬃciënt je taken organiseren, uitvoeren en afronden;
- Je bent stressbestendig;
- Je kunt goed uit de voeten met ICT en geautomatiseerde administratieve systemen;
- Je hebt aﬃniteit met natuur, duurzaamheid en natuurbegraven.
Bedrijfsproﬁel
Natuurbegraafplaats De Utrecht is een natuurgebied van 45 ha met diverse landschapstypen. Sinds
2015 wordt het oude productiebos naar een vitaal natuurbos omgevormd. Bijzonder is dat mensen in
dit natuurgebied hun laatste rustplaats vinden. Veel mensen beschouwen natuurbegraven daarom
als een manier om symbolisch verder te leven na de dood.
Je reactie kun je tot 22 oktober richten aan Joyce Sengers via vacature@nbpu.nl. Alleen digitale
reacties worden in behandeling genomen. Op 26 oktober worden de sollicitatiegesprekken gehouden.

Concert Jappe Dendievel
en Aude Vanderkeere in
de Lambertuskerk
VESSEM - Op donderdag 6 oktober, om
20.00 uur, spelen Jappe Dendievel (fagot)
en Aude Vanderkeere (piano) een concert
in de Lambertuskerk, Servatiusstraat 8 in
Vessem.
Opgegroeid in Oostkamp (B) zette fagottist
Jappe Dendievel zijn eerste muzikale stappen
aan het Stedelijk Conservatorium in België.
Net als zijn broers Warre (trompet) en Balder
(hobo) behaalde hij laureaten bij wedstrijden
in binnen- en buitenland, waaronder het prestigieuze Prinses Christina Concours. De pianiste Aude Vanderkeere is een Zottegemse
die zowel als pianist en violist de wereld
rondreist om concerten te spelen en deel te
nemen aan gerenommeerde wedstrijden.

Op het programma staan werken van Rachmaninov en Tsjaikovski en klinkt het bekende
‘Lensky’s aria’ uit de opera Eugene Onegin.
Iedereen is van harte welkom bij dit concert.
Na afloop is er gelegenheid om bij te dragen aan de concertkosten. Dit is ook mogelijk door gebruik te maken van de QR code
achterop het programmaboekje. Aanmelden
kan via behoudlambertuskerk@gmail.com.
De kerkdeur is om 19.30 uur open en aanvang
van het concert is om 20.00 uur.

JASSEN

Zie ook onze website voor de vacature van gastdame/-heer.

Met gratis sjaal voucher!
De Scheidijk 1 | 5085 NR Esbeek | 013 2032175 | www.nbpu.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

MA
: 12.15 - 21.45 UUR
DI
: GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

RESERVEREN VOOR HET
RESTAURANT KAN TELEFONISCH
Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

Daarnaast nam ze deel aan een groot aantal masterclasses van onder meer Menahem
Pressler, Mikhail Zemtsov, Nicholas Angelich
en vele anderen.

www.franken-kleding.nl
Hof 25, Bergeijk

Meeltjes
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 huishoudelijke 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 aangeleverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst.
Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen)
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfsmatige 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 situaties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en bepaalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).
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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.
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.
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, wandborden, fauteuil, leunstoel. Interesse, maak ik
een leuk prijsje! Tel. 06-81208129.
Trek T500 hybride herenfiets met versnellingssysteem 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.

TE KOOP
Koperen leidingen , 4x2 m en 4x1 m, 20 mm
doorsnede. In één koop. € 40,-. Tel. 06-83918582.
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.
EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen.
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in
Bladel. Tel. 0497-382141.
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.
Lampepoetsersgras (siergras) voor in de tuin.
€ 2,50 per stuk. Tel. 384320 of 06-28300102.

Kinder-autostoel, z.g.a.n. € 50,-. Tel. 0497-643588

GEZOCHT
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.

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

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.

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

Tel. 06 - 20 32 31 08

GEVONDEN: Trouwring van een man rondom
Kloostertuin in Hapert. Tel. 06-33711801.

TE HUUR
TE HUUR TUSSENWONING
Energieklasse A, in centrum van Bladel.
Per 1 oktober beschikbaar. € 1200,- per maand.
Interesse? Bel 06-57344141.

Waar ren jij mee?
Ga naarrentegenkanker.nl

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

VERLOREN: Bril met zwart montuur.
Planken , l x br. x dikte: 225 x 12 x 2 = € 2,25, 200
Tel. 06-34298491.
à 225 x 10 x 2,2 € 1,75, 90 à 100 x 10 x 1,8 = € 0,50.
Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
Tel. 06-83918582.

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 schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Per kuub afvoeren voor
gegarandeerd de laagste prijs!

GEVONDEN: Personeelskaartje in houder met
clip op vrijdag 23 september in fietstunnel bij
KBP in Hapert. Tel. 06-20816618.

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

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.

Puin - hout - groen - grof afval

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

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

Colofon

2 tot 20 kuub
voor € 90,-

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

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

Qibbel fietsstoeltje voor achterop met
2 montageblokken, 1 voor misschien tweede
fiets. Weinig gebruikt. € 50,-. Tel. 0497-643588.

CONTAINER HUREN

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

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

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.

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

Werkplaatskachel, elektrisch, z.g.a.n. 3.3 KW,
3300 W. € 30,-. Tel. 0497-643599.

GEVRAAGD
0497 - 38 13 48
www.lemmenshapert.nl

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

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

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.

Ervaar Het
Baderie Comfort

Van
inspiratie
tot genieten

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.

Praktisch en
ruimtelijk: een
hangend toilet.

GEVRAAGD: Tomos brommer. Eventueel defect
geen bezwaar. Tel. 06-20309871.
GEVRAAGD: Elektrisch kookplaatje.
Tel. 06-34412325.

PC55 is aangesloten bij
Drukwerk: Rodi Media
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GRATIS MEELTJE
Plaats ook een gratis meeltje. Het is tot
20 woorden gratis! Opgeven via www.pc55.nl.
Vergeet niet om het meeltje weer af te melden
indien plaatsing niet meer nodig is.

Baderie van den Boomen
Kerver 8 5521 DB Eersel

De37 andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s
30 september 2022

Hoekbanken
direct leverbaar ! !

Mango meubels
direct leverbaar ! !

www.deecho.nl - provincialeweg 65 - Veldhoven - 0402536377

Meedoen is simpel!
• Bedenk wie je wilt nomineren
•

Laat ons weten in de comments,
social media of via e-mail
winnen@multifix.nl wie en
waarom diegene deze stoel
verdient, of vul het formulier op
onze website in via
www.multifixgroup.com/sta-opvoor/

•

Extra kans maken? Like en deel
het bericht op onze socials
+ volg ons

...EN
WIN!

INFORMATIEF
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Parochie

Sint Clemens
Kerk
O.L.Vr. Tenhemelopneming
tel. 0497-641360
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.)
Petrusklepel
Als u dit leest is Casteren kermis weer voorbij.
En misschien heeft het Willibrordusgilde zich
een keizer geschoten. Nogmaals proficiat
dan, of anders de nieuwe koning. Die is er
sowieso, want een keizer is geen koning. In
Hoogeloon zou keizer Harrie Bullens van het
Sebastiaansgilde de afgelopen week een receptie krijgen, maar ziekte gooide roet in het
eten. Beterschap! Hopelijk kan het spoedig
worden ingehaald. Nog even over Casteren;
daar vieren we op zondag 13 november de
heilige Elisabeth. Dat mag alvast in de agenda. De gezongen Mis begint om 09.30 uur.
Daarna is iedereen welkom voor koffie en
gebak. Want we trappen het Jaar van Casteren af (2023). Er zijn veel leuke ideeën opgekomen en we gaan samen bespreken wat het
wordt. Maar eerst nog de Rozenkransmaand.
Mogen wij extra de beschermende hand van
Maria ervaren in deze tijd.
Pastoor Schilder

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

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

Maandag 3 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
- Voor een bijzondere intentie
en uit dankbaarheid

H. Franciscus van Assisi
Dinsdag 4 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

H. Faustina
Woensdag 5 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
- Overleden familie Van Lierop-Castelijns
en grootvader

09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
20.00 uur: Bladel, Doopavond

H. Bruno
Donderdag 6 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt
Eucharistieviering

Heilige Maagd Maria
van de Rozenkrans
Vrijdag 7 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

27e Zondag door het Jaar
Zaterdag 1 oktober
17.30 uur: Eucharistieviering
- Piet Lavrijsen, Jo Lavrijsen-van Dooren
en zoon Kees

Zondag 2 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering
- Ans Goudsmits
- Jan Jansen
- Walter van Helvoirt
- Sjef Merckx en
Riek Merckx-Maas
- Sjaak Maas
(nms. KBO Hulsel)

Woensdag 5 oktober
09.00 uur: Eucharistieviering
- Annie Lavrijsen-van Loon

Donderdag 6 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 7 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
in d’n Aachterum
- Jan van Gompel

Mededelingen:

Maandag 3 oktober

Vooravond
Zaterdag 8 oktober

19.00 uur: geen Eucharistieviering

17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
Biechtgelegenheid en Rozenkrans
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
(m.m.v. gemengd koor)

19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Dinsdag 4 oktober

- Op de tweede zondag van de maand is er
na de Heilige mis gelegenheid tot koffiethee drinken in de pastorie.
- U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Graag
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!
Je kunt de missen ook online volgen op

www.sintclemens.eu/kerk-tv

28e Zondag door het Jaar
Zondag 9 oktober
09.15 uur: Casteren, Rozenkrans
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
10.45 uur: Rozenkrans Bladel/Hapert
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
(m.m.v. dameskoor)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 8 en 9 oktober)
Bladel zaterdag:
- Lies Tenbult-Groenen
- Joke van Breukelen (vw. verjaardag)
- Door en Coen van Lierop
en hun kinderen en kleinkinderen
Bladel zondag:
- Frans Maandonks en
Trina Maandonks-van de Oever
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en
Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun
overleden kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje
en Doortje (nms. Annelies, Yvonne en Karin)
Casteren:
- Voor de Heilige Elisabeth
Hapert:
- An Spooren
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan en Nella van de Ven-Coppens

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 2 oktober: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, kerkelijk werker,
uit Veldhoven
Zondag 9 oktober: 10.00 uur. Livestream vanuit omliggende gemeente
Zondag 16 oktober: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 16 oktober: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl

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

Hoogeloon:
- Voor H. Pancratius

Mededelingen:
- Maandag 3 oktober is om 19.00 uur de voorbereidingsbijeenkomst voor de parochiereis
naar Keulen, in het zaaltje in Bladel.
- In de oktobermaand bidden we voorafgaand
aan de Missen de Rozenkrans of een tientje
na afloop.
- Op zondag 13 november vieren we de heilige Elisabeth in Casteren. De gezongen Mis
begint om 09.30 uur. Daarna is iedereen
welkom voor koffie en gebak in Den Aord.
We trappen het Jaar van Casteren af (2023).

Rondweg 26 Bladel
Areven 4 Eersel
0497-383193
www.berkenloonen.nl
facebook.com/berkenloonen
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AGENDA
MAANDAG 3
T/M
VRIJDAG
7 OKTOBER

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?
AFHAALPUNTEN

• Hapertse Hofdame
• Jumbo Supermarkt

Markt 4
Markt 26

Hapert
Hapert

• Visit Reusel
• Esso
• Tamoil

Kerkplein 69
Reusel
Wilhelminalaan 9 Reusel
Turnhoutseweg 32A Reusel

• Gemeentehuis Bladel
• Visit Bladel
• Tuincentrum Groenen
• De Houtwinkel

Markt 21
Markt 21A
Hulselseweg 11
Industrieweg 3

Bladel
Bladel
Bladel
Bladel

• De Schakel

De Stad 5

• Supermarkt Plus
• Supermarkt Jumbo

Nieuwstraat 9
Eersel
Willibrorduslaan 8 Eersel

Gebedsvieringen
in De Poel in Netersel
Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 9 oktober: 10.00 uur.
- Zondag 23 oktober: 10.00 uur.
- Zondag 30 oktober: 10.00 uur. Allerzielen.
Intentie: voor alle overledenen van het
afgelopen jaar.

08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
14.00 uur-15.30 uur: Mantelzorg Café
19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:

09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
13.30 uur-16.00 uur: spreekuur Cordaad Welzijn Dianna Coolen
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

Woensdag:

08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie 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/koffie drinken/praatje maken
19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:

09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie 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/koffie drinken/praatje maken

Vrijdag:

08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

Hooge Mierde

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

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

Maandag:

- Zondag 13 november: 10.00 uur.
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte welkom.
U kunt ook een intentie opgeven voor een
gebedsviering via de mail: gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij één van onze leden.
Gebedsvieringengroep Netersel

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

diep betrokken verenigingsman buitenmens levensgenieter
Met grote dankbaarheid nemen wij afscheid van ons pap, schoonvader en opa

Graag willen wij u danken voor uw medeleven,
de prachtige bloemen, de mooie kaarten en troost
die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, ons pap en opa

Kees van Gool
Na persoonlijk afscheid te hebben genomen van al zijn dierbaren,
tijdig voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is hij van ons heengegaan.

Cees Dickens

Lies van Gool-van Gompel † 30 april 2020, zijn grote liefde
Peter en Janet
Harrie, Els, Toos

Joke en Toon
Paul, Eric

DANKBETUIGING

Sjef en Britta
Lucas, Sanne, Jule, Myra

Wij nodigen u uit voor de uitvaartdienst op vrijdag 30 september om 14.00 uur in
de kerk O.L. Vr. Tenhemelopneming aan het Kerkplein te Reusel. Daarna begeleiden
we hem naar de begraafplaats in zijn Hooge Mierde.

Jo Dickens – van Gompel
Kinderen en kleinkinderen

De Luther 17, 5095 AC Hooge Mierde

Een mooi
afscheid
versterkt
de herinnering

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

013 505 67 27
Beekseweg 10a
5087 KB Diessen
www.annierutten.nl

ruimte
voor
afscheid

9b

Beekseweg
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.

Susanne Groeneveld
uitvaartbegeleiding
Bladel

06- 33702021
www.
susannegroeneveld.nl

is samenwerkingspartner van

MAALTIJDSERVICE
Lekkere én
gezonde
maaltijden
aan huis
bezorgd!
T. 040 - 204 01 25
www.cateringcontent.nl

30 september 2022
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ONTDEK ONZE NIEUWE
RIEKER COLLECTIE

Sniederslaan 12A Bladel
Nieuwstraat 24 Eersel
www.durlinger.com

DONDERDAG 29 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 1 OKTOBER

JASSEN TOT €60 €10 KORTING
BIJVOORBEELD

BIJVOORBEELD

ONLY
49.

39.

99

JACK&JONES
HEREN JAS
59.99

49.

99

JASSEN €120/€160 €25 KORTING
BIJVOORBEELD

139.99

99

G-STAR
139.

99

114.

64.

CARS
89.99

74.

99

JASSEN €160/€200 €35 KORTING
DAMES JAS
189.99

179.

99

89.99

HEREN JAS
109.99

89.99

JASSEN €200+ €50 KORTING
BIJVOORBEELD

99

PME

99

109.99

RESET

154.

HEREN JAS

DAMES JAS

NO EXCESS

HEREN JAS

OPUS

114.

HEREN JAS

79.

99

BIJVOORBEELD

YAYA

DAMES JAS

CARS

DAMES JAS
99

JASSEN €90/€120 €20 KORTING
BIJVOORBEELD

JJXX

DAMES JAS
99

JASSEN €60/€90 €15 KORTING

144.

99

DAMES JAS
239.99

189.99

PME

HEREN JAS

349.99

399.99

OOK IN DE W

EBSHOP!
WWW.NUMM
ERZESTIEN.E
U

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

