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Goei
wèrrek,
hi tèd
noddig
Oﬃciële opening
MFA Hart van Hapert
Door Renate Matthijssen
HAPERT - Na vele, vele jaren plannen
maken, voorbereidingen treﬀen, overleggen, samenwerken én bouwen is op vrijdag
30 september MFA Hart van Hapert oﬀicieel
geopend. De massaal toegestroomde
genodigden waren getuige van een serie
speeches, muziek en vooral heel veel
positieve reacties. Zoals een aanwezige
het treﬀend verwoordde: ‘’t Hi wa gekost,
mèr dan hedde ôk wa”.
Plechtig
De opening van MFA Hart van Hapert was
voor velen een plechtig moment. Bloed, zweet
en tranen zijn eraan vooraf gegaan. Van een
leien dakje ging het niet; nu overheerst alleen de trots en terecht. Een aanwinst voor
het dorp, een ontmoetingsplek waar iedereen
zich thuis zal voelen en waar ruimte is voor
nieuwe verbindingen en initiatieven. Burgemeester Bosma zette in zijn toespraak het
‘hart’ op de juiste plek, ging even terug in de
tijd en roemde de betrokken gemeenschap

Ervaar Het
Baderie Comfort

Van
inspiratie
tot genieten

Praktisch en
ruimtelijk: een
hangend toilet.

De Multifunctionele Accommodatie 'Hart van Hapert' is vorige week vrijdag geopend. Wim van der Leegte onthulde de fontein ‘Wij Samen’. Deze fontein, geschonken door Wim aan de
gemeenschap van Hapert in 1995, heeft jarenlang op het Marktplein gestaan. Het kunstwerk heeft een nieuwe locatie gekregen, bij de MFA. Basisschool 't Palet, de kinderopvang, kerk,
bibliotheek, seniorensteunpunt en het gemeenschapshuis zijn de deelnemende partijen in de nieuwe MFA. Fotografie: Imca van de Weem.
van Hapert. Zonder de wens van de inwoners
en de initiatiefnemers was MFA Hart van
Hapert nooit ontstaan, zo oordeelde hij. Voor
de burgervader is deze plek voortaan het
kloppend hart van Hapert.

SCHEIDEN

Samen groeien
Ook wethouder Jansen ging even terug in de
tijd. Als vurig tegenstander heeft hij in het verleden getracht de komst van een MFA tegen te
houden. “Door voortschrijdend inzicht en gehoor gevend aan de wens van de kiezer, was
het mijn taak om van dit project een succes te
maken. Dat is politiek en ik moet zeggen dat
ik gaandeweg het proces echt van mening
ben veranderd. Wát een prachtige locatie, wát
een toevoeging voor het dorp. Een plek waar
jong en oud zich thuis zal voelen.” Dat haalde
voormalig schooldirecteur Gerard Smetsers
ook aan in zijn toespraak. Hij wilde graag uitleggen dat het gezegde ‘it takes a village to
raise a child’ in dit geval beter omgedraaid
kan worden: ‘it takes children to raise a village’.
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Besparen?

Ervaar het gemak van
de opticien bij u thuis

Slim Energie,
Mastbos 19,
5531 MX Bladel

GRATIS GESPREK
BlADEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

Persoonlijk & zorg op maat.
KERKSTRAAT 3A l HAPERT

Plaats
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panele

Wil van der Aalst
energieadviseur
wil@slim-energie.nl
slim-energie.nl
06-51345303 | 0497-782567

AC T I E
Ontvang nu

20% KORTING

op een paar glazen*

* Actie geldig t/m 31 oktober 2022

Afspraak maken?
Bel 06-31750599
Baderie van den Boomen
Kerver 8 5521 DB Eersel

vanbommeloptiek.nl

BEZORGERS
GEZOCHT
Wil je voor een
aantrekkelijke vergoeding
1 x per week PC55 bezorgen?
Wij zoeken nog
bezorgers (13-99 jaar) voor:
• Vessem omgeving Putterstraat
• Vessem omgeving Groenewoud
• Hoogeloon omgeving de Hoef
Mail voor informatie naar
bezorgers@bravom.nl of
bel 06-58932875

INFORMATIEF

7 oktober 2022

2

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden
• Het stofferen van uw meubels
• Het bekleden van uw
auto-interieurs
• Motorzadels
De Hoeven 3 | 5541 RH Reusel
Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308
www.meubelstoffeerderijreusel.nl

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Herhaalprik alleen op afspraak
Inwoners die aan de beurt zijn ontvangen een
uitnodiging om een afspraak te maken via
www.planjeprik.nl of via het telefoonnummer
dat in de uitnodiging staat. Zij krijgen de herhaalprik alleen als ze de basisserie hebben
afgerond én als de laatste coronavaccinatie
of besmetting meer dan 3 maanden geleden
is. Hier kun je zien wie aan de beurt is om een
afspraak te maken: www.coronavaccinatie.nl/
herhaalprik.
Praktische informatie
GGD BZO roept iedereen op om op de afgesproken tijd naar de vaccinatielocatie te
komen, het is niet nodig om veel vroeger
te komen. Zo voorkomen we samen dat er
wachtrijen ontstaan. Verder adviseren we
bezoekers om zich te kleden naar het weer.
Bekijk voor actuele openingstijden onze website ggdbzo.nl. Heb je vragen of twijfels over
vaccinatie? Kijk voor betrouwbare informatie
op de website mijnvraagovercorona.nl.
Wil je in gesprek met een onafhankelijke
zorgprofessional? Kijk op www.vragenovercorona.nl of bel 0800-1351.

IS ER OOK VOOR ’HEM’

✄

✄

Neem tijdig contact op, zodat een kind tijdig
kan worden ingeschreven op een school!

✄

ners kunnen vanaf dat moment hun afspraak
in Eindhoven op de Antoon Coolenlaan plannen. Het is nu nog niet mogelijk om een vaccinatie op de nieuwe locatie te plannen. Uiteraard blijft het mogelijk om een afspraak te
plannen op de XL-locatie in Helmond. De
exacte startdatum op de nieuwe locatie in
Eindhoven volgt.

✄

Procedure
Een procedure voor vervangende toestemming voor inschrijving op een school neemt
enige tijd in beslag. In spoedeisende gevallen kan ook een kort geding (een spoedprocedure) worden gestart. Natuurlijk heeft het
de voorkeur dat partijen, al dan niet middels
mediation, samen afspraken maken.

In de 2e helft van oktober sluit GGD Brabant-Zuidoost de locatie Fellenoord, inwo-

✄

Vervangende toestemming rechter
Mocht het ouders samen niet lukken om in
onderling overleg een schoolkeuze te maken,
dan kan de tussenkomst van de rechter uitkomst bieden. Een ouder kan zich dan tot de
rechter wenden en de rechter verzoeken om
hem of haar vervangende toestemming te
verlenen voor het inschrijven van een kind

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de
reisafstand tussen de school en de woning
van het kind, de ontwikkeling van het kind, en
eventuele (half)broers of - zussen die staan
ingeschreven op een school. Van belang is
dus dat duidelijk aan de rechter wordt aangegeven waarom inschrijving op een bepaalde
school zou moeten volgen. Bijstand van een
advocaat is hierbij noodzakelijk.

“We waren al even op zoek naar een nieuwe
vaccinatielocatie in Eindhoven die ons meer
capaciteit biedt, goed bereikbaar is en voldoende parkeergelegenheid heeft. Uiteindelijk
hebben we besloten om een nieuw vaccinatiepaviljoen te bouwen aan de Antoon Coolenlaan. Daar kunnen we straks zo’n 2.500
inwoners per dag ontvangen. In combinatie
met de capaciteit op de XL-locatie in Helmond,
breiden we de vaccinatiecapaciteit in de regio
flink uit. Wanneer eind oktober de oproep komt
voor alle 60-jarige inwoners om zich te laten
vaccineren voor de herhaalprik, staan wij daar
klaar voor. Het vaccinatiepaviljoen wordt winterproof gebouwd, dat was ook een belangrijke
vereiste voor de nieuwe locatie. We kijken ernaar uit om de inwoners hier straks welkom te
heten”, vertelt Ellis Jeurissen, directeur Publieke
Gezondheid van GGD Brabant-Zuidoost.

✄

Beide gezaghebbende ouders moeten dus
toestemming geven voor het aanmelden of
het inschrijven van hun kind op een school. In
bepaalde gevallen zijn ouders het niet eens
met elkaar over het antwoord op de vraag
op welke school een kind moet worden ingeschreven. Ouders kunnen bijvoorbeeld van
mening verschillen over het type school, of
juist in welke plaats een kind naar school zou
moeten gaan. Als de toestemming van één
van de ouders ontbreekt, heeft dit tot gevolg
dat een kind niet kan worden ingeschreven
op een school en dus niet naar school kan.

Belangenafweging
Bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming om een kind in
te schrijven op een school, zal de rechter
onderzoeken welke schoolkeuze de rechter
het meest in het belang van het kind acht. Het
belang van het kind is hierbij het doorslaggevende criterium. Echter, omdat de rechter
bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming rekening moet houden met alle omstandigheden van het geval,
kan het ook zo zijn dat andere belangen toch
zwaarder wegen.

GGD Brabant-Zuidoost is gestart met de
bouw van een nieuw vaccinatiepaviljoen.
Dit paviljoen wordt in de 2e helft van oktober geopend op de parking van de Antoon
Coolenlaan, op hetzelfde terrein als de huidige Covid-testlocatie.

✄

Gezag
Ouders die samen het ouderlijk gezag uitoefenen over hun kind, moeten samen beslissingen maken over hun kind, zo ook over de
schoolkeuze. Dit geldt ook als een kind na
een scheiding van school moet wisselen, of
na een verhuizing. Natuurlijk is de mening
van een kind hierbij van belang.

op een school. Indien deze vervangende
toestemming wordt gegeven, dan treedt de
vervangende toestemming van de rechter in
de plaats van de toestemming van de ‘weigerachtige’ ouder.

✄

De scholen zijn weer begonnen! Iedereen
heeft de spandoeken wel zien hangen, of
anderszins gemerkt dat de kinderen weer
naar school gaan. Een aantal kinderen zal
na de vakantie een grote stap maken, voor
het eerst naar de basisschool of misschien
zelfs naar de middelbare school. Voor veel
kinderen, en ouders, zijn dit spannende
weken. Maar hoe om te gaan als ouders het
na een scheiding niet eens kunnen worden
over de vraag op welke school een kind
moet worden ingeschreven?

GGD Brabant-Zuidoost bouwt nieuwe
vaccinatielocatie in Eindhoven

✄

Vervangende toestemming
voor inschrijving van
uw kind op school

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

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

METAL CARTOON SIGNS

Winterviolen & vaste planten
Openingstijden
20 x 30 cm € 9,50 // 30 x 40 cm € 14,50
Markt 4 • Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06
www.dehapertsehofdame.nl

Ma t/m Wo
Do t/m Vr
Za

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

www.vandommelenbloemen.nl
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Zaterdag 1 oktober werd '’t Groene Ommetje Hapert' oﬀicieel in gebruik genomen. Onderdeel is de beweegtuin in
park 'het Kasteeltje' in Hapert.

Davy Jansen, Wethouder van Sport, en Carol Iding van Buurtzorg, poseren bij de plattegrond van de 'Kwiek Beweegroute'.

voorbereiden, liepen een rondje door Hapert
om uit te komen bij de Beweegtuin. Direct
daarna was er een Zorgmarkt georganiseerd
door Buurtzorg Hapert, Casteren en Hoogeloon en d’Ouwe Pastorie. Ter ere van het 25jarig jubileum werd een boek geschreven
over de geschiedenis en de vrijwilligers van
Stichting Steunpunt de Kloostertuin, dat bij
de verhuizing naar MFA Hart van Hapert van
naam veranderde.
Een druk weekend, met een drukke openingsweek erachteraan, waarbij iedereen
de gelegenheid heeft gekregen een kijkje te
nemen in de nieuwe ontmoetingsplaats: MFA
Hart van Hapert.
Ter ere van het 25-jarig jubileum werd een boek
geschreven over de geschiedenis en de vrijwilligers
van Stichting Steunpunt de Kloostertuin dat bij de
verhuizing naar MFA Hart van Hapert van naam veranderde.

vervolg van pagina 1
Jong beginnen met samen leven, samen groeien en samen zorgen voor elkaar.

Wethouder Davy Jansen en voorzitter van de MFA, Wim van der Linden, knippen het lint door voor de feestelijke
opening aan de kerkzijde. Fotografie: Imca van de Weem.

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

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

WE ZOEKEN EEN WEEKENDHULP

vanaf

€ 26,50 p.p.

www.bamboo-inn.nl

Oude Provincialeweg 23 • Hapert

Tel. 0497 - 38 44 19

Verbinden
Muziek was er ook tijdens de feestelijke opening. Een serenade door Muziekvereniging
Kunst Adelt, de vertolking van het Haperts
volkslied door het genootschap der Haopertse Gaopers en een prachtig duet van Britt
Daniëls en Amy van de Weem. Op het podium
van de grote zaal, werden de betrokken partners geïnterviewd waarbij vooral naar voren
kwam dat verbinden het sleutelwoord is. Pastoor Schilder wist het mooi te verwoorden:
“De kapel is nog nooit zo zichtbaar geweest.
De tijdelijke gasten van Den Tref werden erdoor aangetrokken, zijn binnen geweest en
voelden zich welkom. Dát is waar MFA Hart
van Hapert voor bedoeld is: verbinden, ontmoeten en bouwen aan één gemeenschap.
Hart voor elkaar.”
Goei wèrrek hi tèd noddig
Voormalig wethouder Wim van der Linden
keek ook kort terug op de geschiedenis.
“We zullen maar zeggen ‘goei werrek hi tèd
noddig’. De tijdsinvestering heeft in ieder
geval zijn vruchten afgeworpen.” Hij vroeg
een groot applaus voor Antoon Poppeliers
die door omstandigheden niet aanwezig kon
zijn maar die bergen heeft verzet voor de totstandkoming van MFA Hart van Hapert. “Een
verbinder in hart en nieren”, noemde Wim
hem. De laatste officiële openingshandeling
was de onthulling van de vernieuwde fontein
door Wim van der Leegte, die jaren geleden
door VDL geschonken is aan de gemeenschap van Hapert en nu een prominente plek
heeft gekregen bij de entree van MFA Hart
van Hapert.
D’Ouwe Pastorie
Zaterdag 1 oktober werd de opening nog
eens dunnetjes overgedaan met de ingebruikname van ’t Groene Ommetje Hapert
en de Kwiek Beweegroute. De aanwezigen,
waaronder wethouder Jansen die voor de
gelegenheid nóg twee speeches had moeten

www.bladel.nl/mfa-hart-van-hapert
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9 t/m 16 oktober
Gerardusbedevaart Weebosch
WEEBOSCH - Traditiegetrouw komen in de
week rond het feest van St. Gerardus (16
oktober) weer velen uit de Kempen en verre
omgeving naar de Weebosch ter bedevaart.
Deze vorm van geloofsbeleving en devotie
voorziet nog steeds in een behoefte.
Gerardus
Mensen leggen hun kleine en grote zorgen
en noden neer in de hoop op hulp van deze
patroonheilige. De pelgrims vertrouwen op
verhoring van hun gebed tot de Heilige Gerardus Majella. Niet alleen met de bedevaart,
ook doorheen het jaar. Dit is zichtbaar in het
bezoek aan onze kerk en de vele misintenties
ter ere van Gerardus.
Uitnodiging
De Parochie H. Bernardus van Clairvaux in
Bergeijk nodigt dit jaar opnieuw iedereen uit
voor de jaarlijkse oktoberbedevaart ter ere
van de H. Gerardus Majella. U bent welkom
als individuele pelgrim of met een gezelschap.
Programma Gerardus-feestweek
- Zondag 9 oktober: 08.30 uur H. Mis (in de
kerk). 09.30 uur H. Mis (in de kerk), 11.00 uur

H. Mis (in het processiepark). Met pelgrims
van Bergeijk ’t Hof, ’t Loo en Luyksgestel;
Gilde van het H. Sacrement en St. Jorisgilde
uit Bergeijk en St. Martinusgilde uit Luyksgestel, Oirschotse rijvereniging. 14.00 uur
Lof (in de kerk).
-
Maandag 10 oktober: 11.00 uur H. Mis
(kerk). Met deelname van KBO Bergeijk.
-
Dinsdag 11 oktober: 09.30 uur H. Mis
(kerk). Met deelname van KBO Westerhoven, Riethoven en Dommelen.
- Woensdag 12 oktober: 09.30 uur H. Mis
(kerk). Met deelname KBO Hapert. 11.00 uur
H. Mis (kerk). Met deelname KBO Reusel.
- Donderdag 13 oktober: 11.00 uur H. Mis
(kerk). Met deelname KBO Meerveldhoven.
- Vrijdag 14 oktober: 11.00 uur H. Mis (kerk).
Met deelname KBO Hilvarenbeek en Diessen. 14.00 uur Lof (kerk).
- Zondag 16 oktober: Feestdag H. Gerardus
Majella. 08.30 uur H. Mis (in de kerk). 09.30
uur H. Mis (in de kerk). 11.00 uur H. Mis (in
het processiepark). Kempische Ruiterbedevaart Kring Eersel e.a. Na de mis: zegening
van ruiters en paarden. 14.00 uur Lof (kerk).
Voor meer informatie: telefoon 0497-571828 /
parochie-bergeijk@hetnet.nl

Bijeenkomst Moedige Moeders
Dinsdag 11 oktober
Je kind of naasten verslaafd? Er is altijd
hoop. ‘Hoop doet leven’ luidt het bekende
gezegde. Maar soms zorgt hoop voor onrealistische verwachtingen. Hoop dat jouw
naaste een keer stopt, het nu echt meent,
morgen niet gebruikt, niet liegt, beter
wordt, die kliniek echt gaat bellen....
Door deze verwachtingen kom jij in een hopeloze situatie terecht. Constant in afwachting,
toch maar die helpende hand bieden, de gedachte ‘ja maar’, ‘stel je voor dat’, ‘als ik nog
een keer help, dan’....
Het moment dat je zelf hulp gaat zoeken is
vaak laat in het proces. Je bent bezig jouw
naaste te helpen en te redden. Je blijft geloven in zijn/haar goede intenties, daardoor zet
je jezelf op de laatste plaats. Je hebt de focus
op jouw naaste en je vergeet jezelf. Tot er een

moment aanbreekt dat jij niet meer weet hoe
je uit deze uitzichtloze situatie kunt komen.
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Loslaten...
Door Arie van den Berk
"Het geeft me troost te weten dat het zo goed is." Mevrouw
wist dat eigenlijk al maar de reactie van de hond van haar
zojuist overleden zus had dat bevestigd. De hond had zich
de laatste weken afzijdig gehouden en was stil en lusteloos.
Tot hij na haar overlijden wél haar slaapkamer inging en
aan haar arm snuffelde. Hij kwispelde en verliet de slaapkamer, om deze nooit meer te betreden. Daarna werd hij
langzaamaan weer speelser en meer zichzelf. Zijn boodschap leek duidelijk: het was goed zo. Niet langer lijden,
maar rust. Een dierbare boodschap die troost gaf.
Dierendag
In deze week van Dierendag speciale aandacht voor huisdieren en hun verdriet bij ziekte en overlijden van hun baasje.
Want ook dieren rouwen bij verlies, ieder op zijn eigen manier.
Zo kan het ene dier stil worden en een rustig plekje zoeken op
afstand, terwijl het andere dier juist in de nabijheid wil blijven van zijn overleden baasje. Het
kan ook gebeuren dat een hond juist wat meer beschermend wordt.
Rouw bij dieren
Een hond hangt aan structuur, een vaste dagindeling en hiërarchie. Het overlijden van een
baasje verstoort alles wat normaal is en daardoor kunnen ze zich anders gedragen. Katten zijn
overgevoelig voor stress en veranderingen in omgeving. Meer miauwen, veel slapen, minder
eten en aanhankelijkheid zijn opvallende veranderingen.
Afscheid nemen
Geef het huisdier de kans om afscheid te nemen, als het enigszins mogelijk is. Wij bieden u
ook graag die gelegenheid in ons uitvaartcentrum in overleg met de uitvaartverzorger en onze
collega's in het uitvaartcentrum. Door even te snuffelen of te kijken begrijpt het huisdier wat er
aan de hand is en mogelijk voorkomt dit nodeloos wachten op de thuiskomst van hun baasje
en eventueel beschermend gedrag bij bezoek of bij het ophalen van het baasje.
Regelmaat en routine
Voor alle huisdieren met verdriet geldt dat structuur, regelmaat en routine het beste medicijn
zijn. Uw kalmte helpt hen verder. En afleiding, aandacht en beweging doen ook wonderen. Ook
huisdieren hebben behoefte aan ruimte voor troost op een manier die bij hen past, net zoals
wij. Soms zijn het inderdaad net mensen!

Trek daarom tijdig aan de bel! Dat kan echt
niet vroeg genoeg. Hoe eerder, hoe beter. Hoe
eerder jij als naaste van een verslaafde ondersteuning vraagt, hoe beter jij jouw naaste
kan helpen en belangrijker jezelf kunt helpen.
Het is belangrijk dat jij niet de verantwoordelijkheden van jouw naaste gaat overnemen.
De verslaving niet (onbewust) in stand houdt.
Het is belangrijk dat jij inzicht krijgt in de ziekte van verslaving; hoe je grenzen kan stellen
en wanneer je moet loslaten. Dit is waarom
we samen komen!
Wanneer: dinsdag 11 oktober (elke 2e dinsdag van de maand). Tijd: 19.30-21.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur). Waar: Aquinohuis,
Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk.

Telefoon 0497-383193 • www.berkenloonen.nl

Bewaarspecial....
....mis ‘m niet !

Je huis,
je thuis
‘Home is where the heart is’, zeggen de Engelsen en dat klopt.
Een huis is zoveel meer dan een stapel stenen;
het is je thuis, je veilige haven, je rustpunt.
De plek om op te laden, te ontspannen, jezelf te kunnen zijn
en herinneringen te maken. Om al die redenen is het belangrijk
om je huis in te richten op de manier waarop jij je lekker voelt,
met de kleuren waar je van houdt en meubels die bij je passen.

VOLGENDE WEEK IN DEZE KRANT

Woonspecial, boordevol inspiratie
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Pius Xplore
Nieuw techniek lokaal Pius X-College legt
verbinding tussen techniek en onderwijs
Door Renate Matthijssen
BLADEL - Techniek is leuk! Zeker als je er
kennis mee leert maken op de basisschool
en je dat mag doen bij Pius Xplore. Vol enthousiasme werd vorige week de aftrap gegeven in het nieuwe technieklokaal dat helemaal ingericht is om leerlingen van groep 6/7
met techniek in contact te laten komen. Nick
Roest, Peter Bons en Lenny van den Oetelaar
zijn de kartrekkers en praatten de aanwezige
leerkrachten bij over hun plannen.
Subsidie
Op woensdag 28 september kwam een grote
groep leerkrachten van het basisonderwijs
naar het lokaal van Pius Xplore om te luisteren naar de uitleg. Peter Bons, teamleider
vmbo en projectleider STO, maakt zich hard
voor ‘Sterk Techniek Onderwijs’. “Vanuit de
landelijke overheid is het doorgedrongen dat
er een groot tekort aan technisch personeel
aan het ontstaan is. Vandaar dat minister
Slob 100 miljoen heeft uitgetrokken voor de
plannen om jeugd te laten kiezen voor techniek. Wij hebben als regio een plan geschreven en voor dat plan krijgen we echt een heel
grote subsidie. Daar zijn we blij mee want het
betekent dat onze visie gewaardeerd wordt.
We hebben namelijk bedacht dat we jeugd
zo vroeg mogelijk kennis willen laten maken
met techniek, in alle facetten. We hebben een
leeggekomen ruimte van de school aangepakt en ingericht als technieklokaal. We zijn
heel blij dat we dit nu officieel in gebruik kunnen gaan nemen.”

we hopen en verwachten dat het bezoek aan
Pius Xplore in de klas voorbereid wordt, bijvoorbeeld door filmpjes over het onderwerp
te bekijken. Na het bezoek zijn er nog lessen
die in de klas gegeven kunnen worden, door
de leerkrachten of door techniekcoaches die
aan de scholen verbonden zijn.”
Passie ontdekken
In aanloop naar de opening van Pius Xplore
zijn try-outs gehouden bij diverse basisscholen. “Eén ding was overal hetzelfde”, vertelt
Lenny. “De leerlingen waren enthousiast over
de lessen en materialen die we aanboden.
Zelf programmeren en een robotje bouwen,
dakpannen leggen of een drone besturen. In
ons lokaal kunnen ze met heel veel verschillende aspecten van techniek in aanraking
komen.” Dat het aanbod in de smaak valt,
weet een leerkracht van een basisschool
perfect uit te leggen: “Ik heb een kind in de
klas wiens stem ik zelden hoor, zo stil, zo op
zichzelf. Toen we met de technieklessen begonnen, onder leiding van Lenny, werd hij zo
enthousiast dat hij spontaan van alles begon
te vertellen. Zo bijzonder.” Lenny krijgt er
weer kippenvel van, al kende ze het verhaal
al. “Het maakt niet uit op welke manier kinderen enthousiast worden, áls je ze maar kunt
stimuleren hun passie te ontdekken”, vindt ze.
Verbinden
De droom van Lenny en Nick Roest is om
van het lokaal een ‘maakplaats’ te maken.

Doorgaande leerlijn
De basis van Pius Xplore is de doorgaande
leerlijn die gevormd gaat worden. Lenny:
“Beginnen aan de basis, bij de leerlingen van
het primair onderwijs en dat door laten lopen
naar het voortgezet onderwijs en zelfs naar
het mbo en hbo. Techniek is zo veelomvattend en we laten dat graag aan de leerlingen
zien. Maar het is meer dan laten zien, het gaat
om beleven. Zélf doen, zelf ervaren, zelf fouten maken en opnieuw proberen. We gaan
werken in verschillende thema’s en binnen
die thema’s kunnen heel veel disciplines aan
bod komen. Het is meer dan een excursie,

HÉ VAKMAN!

Wil jij je steentje bijdragen?
WIJ ZOEKEN:
Diverse
monteurs

Werkvoorbereider
/ calculator

SOLLICITEER NU VIA BERT@HEDEKO.NL OF 0497 – 870032
HOOGAKKER 2A HAPERT

TEL. 0497 – 870032 HENDRIKX-DEUREN-KOZIJNEN.NL

De basis van Pius Xplore is de doorgaande leerlijn die gevormd gaat worden. Lenny: “Beginnen aan de basis, bij de
leerlingen van het primair onderwijs en dat door laten lopen naar het voortgezet onderwijs en zelfs naar het mbo en
hbo. Techniek is zo veelomvattend en we laten dat graag aan de leerlingen zien. Maar het is meer dan laten zien, het
gaat om beleven. Zélf doen, zelf ervaren, zelf fouten maken en opnieuw proberen.”
“Liefst zouden we vijf dagen per week open
willen zijn”, vertelt Nick. “Er zijn basisscholen
genoeg die hun leerlingen kunnen enthousiasmeren; het lokaal is er, ik zie geen reden
waarom we het niet zouden doen. De behoefte aan technisch personeel in de toekomst is
er ook, zeker in deze regio. We gaan de komende tijd inzetten op het bedrijfsleven. Die
verbinding willen we nog leggen, we denken
dat het voor bedrijven heel interessant kan
zijn om in te stappen en te investeren in de
jeugd.” Het lokaal van Pius Xplore gaat sowieso gebruikt worden door docent Marc
Savelsberg die er met zijn ‘CoderDojo’ workshops over programmeren gaat geven aan
leerlingen van 7-17 jaar . “Die samenwerking
en wisselwerking is erg mooi om deel van
uit te maken”, meldt hij. Hij is ook betrokken
bij Probotix en ziet al kansen om leerlingen
van de basisscholen daarbij te betrekken.
“Hoe jonger je ze enthousiast krijgt, hoe beter
het is.” In het lokaal staat de grote Legotafel.
Lenny: “Ik denk dat we de leerlingen van de

verschillende basisscholen die aan de First
Lego League deelnemen ook maar eens uit
gaan nodigen. Kunnen ze samen bouwen,
samen spelen, samen ontdekken.”
Reflectie
Na de uitleg van Lenny, Nick en Peter was
het tijd voor de leerkrachten om zelf aan de
slag te gaan met de materialen. De drone
was favoriet. Bij elke activiteit liggen kaarten
waarop precies staat wat de bedoeling is.
Een leerkracht: “Ik zie het al weer gebeuren,
vooral de jongens beginnen meteen, zonder
te lezen. Na drie seconden roepen ze dan dat
het niet lukt. Dan is het fijn dat er uitleg bij
ligt, want het is ook een leerproces om alles
in stapjes te leren doen. Daar zit een stukje
reflectie in: het lukt niet omdat jij iets niet
goed hebt gedaan. Dus vraag jezelf af wat je
anders kunt doen, zodat het wel lukt. Dit is
een prachtige kans voor leerlingen om dingen te ontdekken: over techniek maar ook
over zichzelf.”
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Optreden van Björn van der Doelen
in het Aquinohuis
Björn van der Doelen (PSV, Standaard Luik,
FC Twente en NEC Nijmegen) stopte nog
voor zijn 30ste met voetballen om o.a. muziek
te gaan maken. Inmiddels is hij gepokt en
gemazeld en na het uitkomen van zijn laatste album ‘Na ons de zondvloed’ alweer zes
albums verder.
Een theatertour met Karin Bruers en Henk
van Straten (2014), een clubtour als voorprogramma van Guus Meeuwis (2016) , een
theatertour met zijn band de huursoldaten
(2017 en 2019) en een paar honderd optredens (sinds 2007) in grote en ‘verrekt’ kleine
zaaltjes, theaters, huiskamers en op festivals
hebben er voor gezorgd dat Van der Doelen
inmiddels uiterst comfortabel op het podium
staat. Een karakter waarbij de glimlach nooit
ver weg is. Die een verhaal kan vertellen.
Geen poëtisch gelul maar ware woorden.
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Afval kwijt?
milieustraat DONDERS Esbeek

WWW.DONDERSGRONDVERZET.NL
Notelstraat 56 ■ Esbeek ■ Tel. 013 - 504 12 24
Foto: Gerdien Wolthaus Paauw

Kom gerust voor een praatje, een drankje en een muziekje. Je kunt op ieder moment
binnenlopen (14-17 uur) en iedereen is welkom.
BERGEIJK - Op zondag 9 oktober treedt
voormalige profvoetballer Björn van der
Doelen op in het Aquinohuis, Dokter Rauppstraat 52 in Bergeijk. De entree is gratis.

Deze serie concerten wordt georganiseerd
door Stichting Luisterconcerten Bergeijk in
samenwerking met het Aquinohuis en mede
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.

column

Spaanstalige luistermuziek van
Flor de Amor in de Cultuurboerderij

Veertig
Als wij vroeger op stap gingen, altijd in de
Europaclub, brak er altijd een moment aan
dat de dienstdoende discjockey (meestal Jo
d’n Bels) het nummer ‘40’ van U2 draaide.
Altijd als laatste nummer: een vast en duidelijk teken dat de avond voorbij was.
Hier moest ik van de week aan denken
toen het veertig graden Celsius werd in
Nederland (als u dit leest waarschijnlijk
alweer een tijdje geleden; en hopelijk in
de tussentijd niet voor herhaling vatbaar
gebleken).
Want veel gekker moet het niet worden.
“Het leven begint na veertig” zeggen ze
wel. Nou, qua temperatuur is dat eerder
omgekeerd: boven de veertig houdt het
leven zo’n beetje op. En het onbehaaglijke
gevoel dat ik erbij heb, is dat we veel harder op die muur afrennen dan we in de
gaten hebben. Nog steeds, al neemt het
bewustzijn wel toe.
Een collega van me, van Italiaanse afkomst, zei dat enkele jaren geleden al
tegen me. We hadden het over de zomerse
temperaturen van dat moment, een dikke
dertig graden. Ik vertelde hem dat je vroeger, wanneer het dertig graden werd,
moest zorgen dat je vlug aan het zwembad
lag. Want boven de dertig graden, dat gebeurde bijna nooit. Hij herkende dat vanuit
zijn jeugd in Italië, maar dan tien graden
hoger: in Italië was en is dertig-plus heel
gebruikelijk, maar boven de veertig was
zelfs daar geen dagelijkse kost.

WESTELBEERS - Op zondag 16 oktober,
om 14.30 uur, is er een optreden van Flor de
Amor in de Cultuurboerderij, Voldijnseweg
8 in Westelbeers. Flor de Amor: sprankelende Spaanstalige luistermuziek met veel
opzwepende momenten!
Niettemin staat het in deze periode dagelijks mudvol op de vliegvelden, want nu het
weer mag, vinden we massaal dat we het
recht hebben om op vliegvakantie te gaan.
“Ja maar ik heb zonnepanelen, dus ik kan
wel een paar keer per jaar vliegen” hoorde
ik een optimistische reiziger op tv zeggen.
Eh… pardon? En hoeveel zonnepanelen
dacht meneer te moeten installeren om
zijn vliegreis te compenseren?
Het simpele antwoord: vergeet het! Past
van zijn levensdagen niet op je dak, ook
niet als je in een grote villa woont. De
CO2-uitstoot van een intercontinentaal
retourtje is om en nabij net zo groot als
die van een heel gezin over een heel jaar,
niet alleen van de stroom maar inclusief je
gasverbruik.
Dus, nog even over het getal veertig. Als
je nu veertig bent, kinderen hebt en graag
wilt dat die ook nog een beetje kunnen
leven als zij veertig zijn, zonder dat ze
regelmatig bij veertig graden moeten vertoeven: blijf dan beter in een straal van
veertig km rond huis.
Belerend, dit? Tja, misschien wel. Maar
iemand moet het zeggen. Daarom nog één
keer. Wil je vliegen? Prima, maar kom niet
aan met uitvluchten die qua effect niet
in de buurt komen van de schade die je
aanricht. Zonnepanelen leveren te weinig
op om een vliegvakantie te compenseren.
Zelfs als je er op jouw dak wel veertig kwijt
kunt.

CD-tour van Flor de Amor heet ‘La Ultima
Roca’ (de laatste rots). Zoals in al de jaren van
haar bestaan verloochent Flor de Amor haar
Latijns-Amerikaans karakter niet. Ditmaal
zijn teksten en composities van eigen hand,
gedreven door levenservaring en verdiept

vakmanschap. Er zijn nieuwe opgetogen ritmes en af en toe een ballade met de charme
van de eenvoud. Vaar mee in het bootje van
Flor de Amor, ga aan land op de laatste rots
en laat je meenemen door dit viertal rasmuzikanten! Bezetting: Sandra Coelers (zang,
gitaar, requinto), Marjolein Kempen (fluiten,
zang), Fried Manders (accordeon, mandola)
en Marlon van Mook (contrabas, zang).
Wees welkom! Graag reserveren via
www.cultuurboerderij.nl
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Zien ‘kwieken’, doet ‘kwieken’
Project ter bevordering van preventie door Buurtzorg Hapert opgezet
Door Renate Matthijssen
HAPERT - Heb je iets nieuws gezien in Hapert? De Kwiek-tegels. Een rondje van een
kilometer met op elke tegel een oefening
om fit te worden of te blijven. Een soort van
trimbaan maar dan anders. Met straatmeubilair als fitnessapparaten. Het team van
Buurtzorg Hapert, Hoogeloon, Casteren is
de initiatiefnemer en heeft op 1 oktober de
‘Kwiek-route’ oﬀicieel geopend en in gebruik nemen.

Kwiek-project
Het Kwiek-project is één van de onderdelen
van het Preventie-plan waarvoor het team
zich inzet. Carol Iding: “Zorg verlenen gaat
om meer dan alleen verzorgen en verplegen.
Preventie is heel belangrijk en de Universiteit
van Leiden ondersteunt Buurtzorg hier nu bij.
Via via kwam ik op het idee van de Kwiektegels en bedacht dat dit heel goed bij Hapert
zou passen. Ouderen in ons dorp zijn heel
actief en staan open voor nieuwe ideeën. Ik
ben ongeveer anderhalf jaar geleden gestart
en ben ontzettend blij dat het nu al klaar is
en we aan de gang kunnen met bewegen.
Heel fijn ook dat Buurtzorg het heeft willen
ondersteunen in de vorm van project-uren.
Er is best wat tijd in gaan zitten maar dat is
niet erg, als je weet waar je het voor doet: de
inwoners van Hapert.”

Verbinding
Carol sprak over de senioren maar dat
is beslist niet de enige doelgroep van
het Kwiek-project. “Iedereen kan eraan
meedoen. Je hoeft alleen een rondje te
gaan lopen en de oefeningen op de tegels uit te voeren. Dat is geschikt voor
jong en oud. De verbinding die het op
zou kunnen leveren is heel belangrijk.
Zou het niet mooi zijn als opa en oma
met de kleinkinderen het rondje doen
of de mensen die normaal al een paar
keer per week wandelen. Dit aanvullen
met wat extra oefeningen is heel gezond.
De oefeningen zijn niet moeilijk: je hoofd
draaien, je knie optillen, met je armen
zwaaien of traplopen. Je kunt het daarbij
zo zwaar maken als je wilt. Eén keer op je
gemak de trap op en af of tien keer heel
snel; bij Kwiek mag je het helemaal zelf invullen.” De route is in principe 1 kilometer
maar er kan een stukje afgesneden worden,
als je nog conditie moet opbouwen. “De
start is bij de hoofdingang van MFA Hart
van Hapert, hier staat ook het bord met de
te lopen route. Bij de MFA kun je na afloop
natuurlijk ook terecht voor de ‘cooling down’
met een kop koffie of thee”, aldus Carol.
Sponsoring
Het Kwiek-project kent inmiddels een aantal
partners. Carol: “De gemeente heeft een deel
gesubsidieerd en wordt straks eigenaar van
het project; zij onderhouden de tegels onder
andere. Een aantal bedrijven heeft ons gesponsord en Fysio Fit gaat met hun cliënten
de route gebruiken voor extra oefening.
Sowieso is het fijn om in groepsverband te
bewegen en lekker buiten is nóg beter. Met
de ervaring van de fysiotherapeuten die
meelopen, komt er vast en zeker variatie op
de oefeningen en dat is alleen maar goed.
Lijkt me ontzettend leuk als je straks in Hapert hoort ‘Hé, kijk die zijn aan het Kwieken’.
Zien kwieken, doet kwieken.” Er was onder
andere ook sponsoring van de Postcodeloterij en een héél bijzondere donatie van
‘Juffrouw Annie’, een bekende Hapertse onderwijzers. Carol: “Zij is recent overleden en
op haar verzoek was er tijdens de uitvaart
een inzameling voor dit project; dat heeft
ons echt een mooie bijdrage opgeleverd. Zó
fijn om te ervaren dat het project gedragen
wordt in Hapert.”
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Samenwerking
Gelijk aan het Kwiek-project liep de ontwikkeling van ‘Ommetje Hapert’, met daarbij
de ‘Beweegtuin’. Ook die zijn op 1 oktober in
gebruik genomen. “Er is een mooie samenwerking door ontstaan, al blijven de twee
projecten ook los van elkaar”, legt Carol uit.
“We hebben in ieder geval hetzelfde doel: de
inwoners aan het bewegen krijgen en houden. Dat het op elkaar aansluit is alleen maar
goed.” Wat ook bijzonder is, is dat de Universiteit van Leiden het project blijft volgen. “Zij
verzamelen data en doen daar verder onderzoek mee. Onze cijfers worden meegenomen
in het onderzoek of preventie werkt. Ik denk
dat ik de conclusie al weet want ik ben ervan
overtuigd dát het werkt, anders was ik nooit
aan dit project begonnen”, aldus Carol.

altijd doen, op de tijd die
jou uitkomt en met wie je wilt. Ik nodig iedereen dan ook uit om een rondje te lopen
en te proberen of je er kwieker van wordt. Ik
denk van wel, namelijk. Prachtig als over een
jaar iemand zegt: ‘Je kunt wel zien dat die in
Hapert woont, die ziet er nog zo kwiek uit.”

Toegankelijk
De route is makkelijk te volgen; onder andere
in MFA Hart van Hapert liggen kaarten met
daarop de route. Carol: “We hebben bewust
gekozen voor uitleg op papier en niet via QRcodes. Niet iedereen die gaat lopen heeft een
telefoon bij zich en ouderen zijn misschien
niet allemaal bekend met QR. Kwiek kun je
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Doe-het-zelf-tips om energie te besparen
Advies over energieverbruik

De bouw- en installatiewereld heeft het erg
druk. Als particulier moet je lang wachten
op een oﬀerte en op de uitvoering. Personeelskrapte en een trage levering van materialen en producten is de hoofdoorzaak.
Het alternatief is om zelf aan de gang te gaan,
maar met wat? We stelden een lijst met 10
tips samen. De meeste energie gebruiken we
voor de verwarming. Vandaar dat de eerste
tips gericht zijn op het verminderen van de
warmtevraag.
01. Het isoleren van het dak aan de binnenzijde.
De meeste warmte gaat via het dak verloren.
Gebruik de ruimte tussen de gordingen om
het dak goed te isoleren. Vergeet de dampremmende laag niet.
02. Het aanbrengen van gevelisolatie aan
de binnenzijde.
Een eenvoudige voorzetwand met gipsplaten
en isolatie houdt de warmte langer binnen en
haalt de kou van de muur.
03. Het verbeteren van de kierdichting bij
ramen en deuren.
Rubbers worden oud en verliezen hun elasticiteit. Op tijd vervangen helpt.
04. Het aanbrengen van voorzetramen aan
de binnenzijde.
Van een plasticfolie tot HR++-glas, het is zelf
te doen.

05. Plaats een waterbesparende douchekop.
Het douchegenot wordt niet minder; het gasverbruik wel.
06. Plaats een isolerende brievenbus.
Het beste is natuurlijk een brievenbus buiten
aan de muur hangen en de gleuf in de deur
dichtmaken.
07. Installeer een slimme thermostaat.
Dit helpt om de temperatuur binnen nauwkeuriger te regelen.
08. Kierstandhouder op klep- en draaikiepramen.
Ventileren moet, echter alleen als je er bent
en niet meer dan nodig.
09. Maak alle kunstverlichting LED.
Je hoeft niet te wachten tot die gloeilamp stuk
gaat. Nu vervangen evenals alle halogeenspots.
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Check of je loden leidingen hebt in je woning
In woningen die voor 1960 zijn gebouwd,
kunnen loden waterleidingen liggen. Te
veel lood in drinkwater is niet gezond. Een
loden leiding laat langzaam looddeeltjes
los en die komen in het drinkwater terecht.
Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Via www.milieucentraal.nl/lodenleidingen lees je meer over de gezondheidsrisico’s.
Loden leidingen herkennen
Als je eigenaar bent, ben je zelf verantwoordelijk voor jouw leidingen. Je kunt checken
of jouw woning loden waterleidingen heeft.
Deze leidingen zijn grijs van kleur en hebben
een onregelmatige vorm. Bij het tikken op een
loden leiding hoor je een doffer geluid dan bij
een koperen of ijzeren leiding. Een meting kan
definitief vaststellen of er in jouw woning nog
loden leidingen zijn. Heb je nog loden leidingen? Laat ze dan vervangen door een erkende
installateur, bijvoorbeeld een loodgieter.
Voor huurders
De rijksoverheid heeft verhuurders gevraagd
hun panden te controleren en loden water-

leidingen te vervangen. Je verhuurder moet
zorgen voor schoon drinkwater. Je kunt aan
je verhuurder vragen of er loden leidingen
zijn en of hij/zij ze wil vervangen. Wil de verhuurder de leidingen niet vervangen? Dan
kun je beroep doen op de huurcommissie of
de rechter. De huurcommissie kan jouw huur
verlagen totdat de leidingen zijn vervangen.
Wil je meer weten over loden leidingen, het
vervangen daarvan of je rechten als huurder?
Kijk dan op
www.milieucentraal.nl/lodenleidingen

10. Plaats standby-killers om sluipverbruik
te voorkomen.
Ongeveer 10% van ons stroomverbruik is
sluipverbruik. Daar doe je niks mee maar je
betaalt het wel. Zorg dat de spanning gemakkelijk van alle apparatuur afgezet kan worden.
Wil je meer informatie over deze maatregelen, stel dan je vragen via energieloket@kempenenergie.nl of bezoek onze energieloketten
op zaterdagochtend.
www.kempenenergie.nl

Denk mee over de toekomst van het
beekdal van de Kleine Beerze
HOOGELOON - De Kleine Beerze Koﬀiedialoog richt zich op het versterken van de
identiteit en de samenwerking in het beekdal van de Kleine Beerze. Aan de hand van
thema’s zoeken de koﬀiegasten het gezamenlijk belang en vormen zij zich een
wensbeeld voor doorontwikkeling naar
een sterk en samenhangend beekdal. Dit
najaar ligt de focus op landschap.

nieuwe beekdal eruit voor de bewoners in dat
nieuwe beekdalpanorama? In vorige bijeenkomsten gaven de koffiegasten aan dat samen
oppakken belangrijk is. Zelf initiatief nemen?
Samen oppakken? Dan moet je elkaar in de
eerste plaats kunnen bereiken. Luisterend
naar elkaar kreeg die behoefte aan een communicatiekanaal steeds duidelijker vorm. Kan
een soort streekraad ons helpen?

Nu de beek weer in al haar schoonheid tevoorschijn komt zien de koffiegasten nieuwe kansen. De vraag kwam op hoe we dat landschap
samen sterker kunnen maken. Niet met een
museaal karakter, maar door ontwikkeling! Dit
najaar bekijken we hoe dat landschap dan in
elkaar zit en op welke wijze nieuwe initiatieven
bij kunnen dragen aan de kwaliteit.

Ieder die zich betrokken voelt bij het beekdal
van de Kleine Beerze is welkom op onze koffieavond. Ditmaal met het thema ‘Landschap
als onderlegger voor ontwikkeling’. Wel even
aanmelden!

De herinrichting van de Kleine Beerze nadert
haar voltooiing. Hoe ziet de toekomst van het

Datum en tijd: dinsdag 11
Locatie: De Ruurhoeve,
Hoogeloon. Aanmelden:
ze@gmail.com. Volgende
dinsdag 22 november.

oktober, 20.00 uur.
Dominepad 7 in
levedekleinebeerbijeenkomst is op

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

Opening
ma. t/m vr. van 9.00 tot
Broekstraat
15tot
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”

Broekstra
UIT EIGEN KWEKERIJ
Ber
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Demonstratie gebruik beweegtoestellen
in beweegtuin Groen Hart voor Hapert
HAPERT - Op zaterdag
15 oktober om 11.00 uur
geeft Sam van Sports2Play instructies over
het gebruik van de
beweegtoestellen in de
Beweegtuin in Hapert.

Deze bijeenkomst over het gebruik van beweegtoestellen is voor iedereen toegankelijk.
Kom jij ook meedoen?
Wil jij vrijwilliger worden voor het Ommetje
om 10.00 uur? Neem dan contact op met
Miek, tel. 06-23158044.

Proms Music On in De Schakel
HOOGE MIERDE - Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zet gemeenschapshuis
De Schakel, De Stad 5 in Hooge Mierde, de
deuren open voor Proms Music On. Proms
Music On is muziek en spektakel. Het is
leuk, het is genieten en ontspannen!
Muziekvereniging Sirena is met haar harmonie en drumband al druk bezig met de voorbereidingen. Maar we doen dat zeker niet alleen! Door samen te werken met Zanggroep
Nova, enkele vocalisten en een band krijgen
we een geweldige mix van herkenbare en

vlotte muziek. De presentatie is in handen
van Henrike Brouwer. Tijdens deze avonden
gaat het dak er af in De Schakel.
Deze show wil je niet missen, dus reserveer
snel een kaartje. Weet jij al welke dag je komt
luisteren? Laat het weten, dan zorgen wij dat
je zeker een plekje hebt. Kosten: € 10,00. Reserveren kan via tickets@sirenahoogemierde.nl. Vergeet niet te vermelden welke avond
en met hoeveel personen je komt. Aanvang:
20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur
open.

Gezellige muziekmiddag in de Tipmast
BLADEL - Op zaterdag 15 oktober is er
weer een muziekmiddag in de sfeervolle
zaal van De Tipmast, Tipmast 48A in Bladel. Deze keer in het teken van ‘Muziek
doet leven’.
De muziek wordt verzorgd door de Accordeontrefvrienden samen met de Grensmuzikanten en het Steirische bandje met hun

Oostenrijkse muziek. Het repertoire bestaat
in hoofdzaak uit Nederlandstalige, aangevuld met Duitse en Oostenrijkse, meezingen dansnummers. Deze middag staat garant
voor een gezellig uitje. De aanvang is om
14.00 uur en de entree is gratis. Elke dans- en
muziekliefhebber mag dit niet missen!
Voor meer informatie: tel. 06-12992302.

Herfstconcert Blaaskapel Die Stallfreunde
VELDHOVEN - Op zondag 9 oktober, van
14.00 tot 16.30 uur, verzorgt Blaaskapel Die
Stallfreunde een prachtig Herfstconcert.
Vele nieuwe muzieknummers komen deze
middag voorbij, waaronder ook de solistische

nummers zeker niet zullen ontbreken. Het optreden vind plaats bij Gasterij ‘t Dorpsgenot
of ook wel bekend onder de naam ‘t Geitenboerke, Toterfout 13A in Veldhoven.
De toegang is gratis. Graag tot dan!

Vijftigjarig bestaan
Gilde van Vrijwillige molenaars
HAPERT - Dit jaar is voor de Nederlandse molenaars een bijzonder jaar, het Gilde van (Vrijwillige)
Molenaars bestaat namelijk precies
50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Prinses Beatrix, als beschermvrouwe van de Nederlandse
molens, op 15 januari het ‘Jaar van
de Molenaar’ geopend.
Jeugd
De opening van dit speciale jaar vond
plaats bij molen Het Jonge Schaap op
de Zaanse Schans. Tijdens het jaar van
de molenaar hoopt het gilde meer jonge
molenaars aan te trekken. Een aanzienlijk deel van de actieve molenaars en van de molenaars in opleiding bestaat namelijk uit
ouderen. Het zou voor de toekomst van de molens gunstiger zijn als ook jongeren deel uit
zouden gaan maken van deze enthousiaste groep. In het kader van dit jubileum en het Jaar
van de Molenaar vinden er tal van activiteiten plaats in de verschillende provinciale afdelingen van het Gilde van Vrijwillige molenaars. Elke maand van dit jubileumjaar staat er een
andere afdeling in het zonnetje. De afdeling Noord-Brabant is in de maand oktober aan de
beurt. Ook in Noord-Brabant bestaat net zoals in de rest van Nederland de behoefte aan
jongeren die geïnteresseerd zijn in molens en in hun vrije tijd daar ook mee willen werken.
Hapertse Molen - feest op zaterdag 15 en 29 oktober
Zuidoost Brabant is als eerste aan de beurt. Dit gebied omvat het gebied van de Peellandse Molenstichting, het gebied ten zuiden hiervan, de Kempen tot aan de Limburgse provinciegrens en de grens met België. Hierbij zijn ook de gemeenten Oirschot, Boxtel, Best,
Eersel en het gebied zuid van de A67 tot aan de Belgische grens ingedeeld. De Hapertse
molen zal op zaterdag 15 en 29 oktober extra feestelijk geopend zijn. Normaal gesproken
mogen bezoekers alleen kijken naar het ‘kruien’, ‘vangen’ en het ‘voorleggen’ of ‘zwichten’
van de zeilen, maar op deze twee dagen mogen bezoekers helpen. Voor de molenaars
ontzettend leuk om deze praktijklessen te verzorgen en voor het publiek interessant om
te ervaren wat het ambacht van molenaar precies inhoudt. Uiteraard staat de koffie klaar!
Voor meer informatie zie:
www.vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm

TE KOOP BIJ
INSCHRIJVING
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
De Laaijen / Heideweg
te Hulsel
Een perceel landbouwgrond

Hapert
Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• RENOVATIE
Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72
ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

•
•
•
•
•

dierenvoeding
dierenbenodigdheden
tuingereedschap
tuinplanten
meststoffen

DROOM
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Wishing on a star
Charlot van Gisbergen (27) uit Hooge Mierde is kandidaat in modellenwedstrijd van RTL4
Door Renate Matthijssen
HOOGE MIERDE - Het is op dit moment
zeker de moeite waard om een keer op
zondagochtend naar RTL 4 te kijken. Daarop is het programma ‘Wishing on a star’ te
zien en één van de deelnemers daaraan is
de uit Hooge Mierde afkomstige Charlot
van Gisbergen. Normaal gesproken staat
ze achter de camera, als redacteur maar
voor deze keer probeert ze als kandidaat
een modellencompetitie te winnen. Ze vertelt er graag over.
Snelle carrière
Charlot groeide op in Hooge Mierde en ging
na het Pius X-College naar de Radboud Universiteit in Nijmegen waar ze Communicatieen Informatiewetenschappen studeerde.
“Ik wilde destijds een brede opleiding doen,
Spaans leren en zo snel mogelijk naar Amsterdam om in de media- en entertainment sector te werken. Verder zie ik altijd wel wat er op
mijn pad komt. Zo sta ik in het leven: kansen
grijpen als ze voorbij komen en het avontuur
aangaan. Ik heb tijdens mijn studie een tijdje
bij Endemol gewerkt waar ik vooral actief was
op de communicatieafdeling. Erg leuk en leerzaam maar uiteindelijk wilde ik programma’s
gaan maken en dit leek me de meest logische
opstap om daar te geraken. Als freelancer ben
ik me gaan focussen op redactiewerk en na
een opleiding aan de TV Academy kreeg ik bij
Endemol verder de kans om mee te werken
aan Big Brother, De Hofbar en Inclusief Rutger.
Op dit zit ik middenin de opnames van ‘Volle

bak bij de Baumgards’, waarin we het reilen en
zeilen volgen van de grote, talentvolle familie
Baumgard uit Den Haag. Super leuk om te
doen want ik mag meedenken over de inhoud,
veel organiseren, ik sta de hele dag met mensen in contact en af en toe mag ik zelfs wat
kleine scenes regisseren.’’
Why not?
Presentatrice Carolien ter Linden kreeg bij
RTL de kans om voor het eerst een eigen
programma te produceren en dat werd
‘Wishing on a star’; een allround modellencompetitie waarin modellen diverse opdrachten uitvoeren op het gebied van fashion,
beauty, business en muziek. “Een vriendin
wees me erop en toen ik er even over nagedacht had, dacht ik ‘Why not?’. Ik ben geen
type om stil te zitten, ik wil het leven vooral
beleven. Als je niets doet, kun je ook niets
verkeerd doen maar dan groei je ook niet als
persoon. Dat past niet bij me. Ik vind het leuk
om nieuwe dingen te proberen en om maar te
zien waar het me brengt. Het feit dat het niet
om een doorsnee modellenwedstrijd gaat,
sprak me aan. Het model zijn is maar één onderdeel van het programma; de muzikale en
business facetten vind ik ook interessant. Eén
van de te winnen prijzen is onder andere een
modellencontract bij het modellenbureau van
Carolien ter Linden zelf. De deelnemers aan
het programma variëren in leeftijd van 17-30
jaar; ik ben zelf 27 en dat is eigenlijk bijna ‘te
oud’ om nog een high fashion modellen carrière na te streven. Wel vind ik het ontzettend
leuk om op een catwalk te lopen en om te po-

Even de tijd nemen voor de lokale berichten....

Heb je PC55
een keer
niet ontvangen?

AFHAALPUNTEN

Charlot vond alles leuk maar er is toch wel één ding dat erboven uitsteekt: de jurken van Addy van den Krommenacker. “Hij
is één van de juryleden van de show en uiteraard mochten we zijn creaties showen. Het is een heel erg fijne, getalenteerde
man, maar die júrken! Het is geweldig; echt een sprookje. Ik kijk terug op een heel leuke opnameperiode, waarin ik heb
geleerd om als deelnemer ook eens aan de andere kant te staan en om dingen over me heen te laten komen.”
seren. Het lijkt me dus wel wat om af en toe
wat commerciële modellenklussen te doen,
naast het maken van programma’s. In de eerste plaats ben ik een creatieve ‘maker’ en dat
zal altijd zo blijven.”
Lekkere wegkijk-tv
Over de uitslag mag Charlot natuurlijk nog
niets zeggen en dat doet ze dus ook niet. Wel
wil ze meegeven dat het de moeite waard
is om op zondag om vijf voor half twaalf in
te schakelen op RTL4 of om het te kijken op
Videoland. Voor Charlot is het ook elke week
weer een verrassing wat er op tv te zien zal
zijn. “We hebben als kandidaten geen preview gehad; het is dus afwachten hoe je in
beeld gebracht wordt. Omdat ik bekend ben
met het werk achter de schermen, weet ik
hoe verrassend dat kan zijn maar ik heb
er alle vertrouwen in dat het goed zal zijn.
Lekkere ‘wegkijk-tv’ noem ik het. En zoiets is
altijd leuk als er iemand in zo’n programma
zit, die je kent. Ik ben vooral heel benieuwd
wat mensen uit mijn directe omgeving ervan
zullen vinden. ‘Doe maar normaal, dan doe je
al gek genoeg’ past namelijk niet zo bij me.
Niet dat ik me druk maak om de mening van
anderen maar natuurlijk is het leuk als er positieve reacties komen.”

Ultieme droom
De opnames zijn inmiddels achter de rug.
Charlot vond alles leuk maar er is toch wel
één ding dat erboven uitsteekt: de jurken
van Addy van den Krommenacker. “Hij is één
van de juryleden van de show en uiteraard
mochten we zijn creaties showen. Het is een
heel erg fijne, getalenteerde man, maar die
júrken! Het is geweldig; echt een sprookje.
Ik kijk terug op een heel leuke opnameperiode, waarin ik heb geleerd om als deelnemer
ook eens aan de andere kant te staan en om
dingen over me heen te laten komen. Wat
het me allemaal gaat brengen, weet ik nog
niet. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog
op mijn pad komt.” Charlot heeft wel een ultieme droom: programma’s en documentaires maken in Zuid-Amerika. Het liefst zou ze
nog eens de Amazone in willen en in contact
komen met inheemse volkeren.“ Ik heb een
tijdje in Chili gewoond en daar is mijn fascinatie voor Zuid-Amerika ontstaan. Er liggen zoveel mooie verhalen in dat werelddeel, zo ook
over inheemse stammen die zó anders leven
dan wij en die zoveel meer spirituele wijsheid
bezitten. Die kennis en verhalen zou ik nog
graag willen vertellen en vastleggen.” Laat ons
weten wanneer die verhalen op beeld staan,
Charlot, dan schakelen wij de tv in.

Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen
De Hapertse Hofdame
Jumbo Supermarkt

Markt 4
Markt 26

Hapert
Hapert

Gemeentehuis Bladel
Visit Bladel
Tuincentrum Groenen
De Houtwinkel

Markt 21
Markt 21A
Hulselseweg 11
Industrieweg 3

Bladel
Bladel
Bladel
Bladel

Visit Reusel
Esso
Tamoil

Kerkplein 69
Wilhelminalaan 9
Turnhoutseweg 32A

Reusel
Reusel
Reusel

Gemeenschapshuis De Schakel

De Stad 5

Hooge Mierde

Supermarkt Plus
Supermarkt Jumbo

Nieuwstraat 9
Willibrorduslaan 8

Eersel
Eersel

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

Lindenstraat 58 l Hapert l M 06-54297644 l E rob.veron@chello.nl
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Blijspel ‘Zonde van de zusters’
van Toneelvereniging De Kempengalm
22 en 23 oktober in De Kattendans, Bergeijk
26 en 29 oktober in Buurthuis ‘t Sant, Weebosch
Nonnenklooster uit Weebosch-Bergeijk
in problemen door schulden bij Belastingdienst. Mogelijk overname door Disneyland Parijs met een Kloosterpretpark
op de Weebosch....
Het sluiten van een deel van onze kerken
omdat de financiële middelen niet meer toereikend zijn laat zich ook door te zetten naar
de kloosters. Gezien het vaak, achterstallige
onderhoud van de gebouwen en het tot ongekende hoogte stijgen van de energieprijzen, ondanks mogelijke steun van de overheid, zijn ook zij genoodzaakt om actie te
ondernemen.
Het nonnenklooster uit de Weebosch (gemeente Bergeijk) heeft het anders aangepakt. Om flink wat euro’s te kunnen genereren heeft ze haar kloosterdeuren wijd
opengezet. Gasten kunnen daar kennismaken met het rijke Roomse katholieke leven,
met wonderen, eigen gemaakte kloosterkaas
en kloosterbier. Met de opbrengsten hiervan
zou alles ruim kostendekkend zijn en zouden
ze zelfs aan deze nieuwe bron van inkomsten
nog flink wat aan over kunnen houden. Waar
ze niet bij stil hebben gestaan is dat over
deze inkomsten achteraf ook nog belasting
betaald moet worden. ‘Gelukkig’ heeft Disneyland Parijs inmiddels interesse getoond in
een kloosterpretpark op de Weebosch. Maar
waar blijven we dan met de pastoor, Moeder
Overste en de overige zusters waar van alles
mee aan de hand is. Een er van is in de overgang, de ander maakt zich grote zorgen en
is behoorlijk in de war. Een van de anderen
maakt avances naar de pastoor.

Het is daarom ook ‘Zonde van de zusters’,
waarvoor op korte termijn een oplossing
moet worden gezocht. En wat hebben de
hospitante en die rare gast daar te zoeken?
Het is een rare en dolle boel daar in dat klooster op de Weebosch en het ziet ernaar uit dat
de belastingdienst op haar centjes zal moeten wachten, of toch niet....
Data en locaties
- Zaterdag 22 oktober, om 20.00 uur, en zondag 23 oktober, 14.30 uur. Locatie: De Kattendans, Eerselsedijk 4 in Bergeijk. Kaartjes
aan de kassa of via www.kattendans.nl
- Woensdag 26 en zaterdag 29 oktober, om
20.00 uur, en zondag 30 oktober, om 14.30
uur. Locatie: Buurthuis ’t Sant, Witrijtseweg 9 in Weebosch. Kaartjes reserveren via
www.dekempengalm.nl of aan de kassa.
Kaartjes dienen in contanten te worden betaald (géén pin). Het blijspel is geschreven
door Ton Davids en de regie is in handen van
William Houbraken.
www.dekempengalm.nl

Kom ook naar de film over
de teuten in Den Eijkholt
LUYKSGESTEL - Op vrijdag 21 oktober
draait om 20.00 uur de anderhalf uur durende film ‘De Gelukzoekers’ in de theaterzaal van Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in
Luyksgestel. Er zijn nog kaartjes!
De film gaat over teutenhandel in de Kempen
aan weerszijden van de grens, waaronder natuurlijk ook Luyksgestel. In deze docu-fictie
film brengen de makers, het echtpaar Ronny
Buteneers en Relinde Paradis uit Hamont, het
leven van de teutenfamilies in beeld. Door
korte interviews met specialisten en geacteerde scènes met lokale acteurs en actrices,
vertellen zij u het aantrekkelijke teutenverhaal, zoals dat hier ook eeuwen geleden heeft
plaatsgevonden en nog steeds leeft onder de
bevolking.
Vanwege het grote succes van de film elders
in onze grensstreek is met Den Eijkholt overeengekomen om deze film ook in Luyksgestel te vertonen. Luyksgestel is een belangrijk
dorp in de teutengeschiedenis en komt ook
uitvoerig aan bod in de film. Ook zijn er mooie
locaties uit Luyksgestel te zien die gebruikt
zijn bij het maken van deze film. Samen met
12 andere teutendorpen is deze film een boeiende reis in de tijd geworden. Vele duizenden
mensen gingen voor om de film zien. Met
prachtig camerawerk wordt de bezoeker anderhalf uur lang meegenomen op een tijdreis
die men niet snel zal vergeten.
Een teut...
Wil je je een beeld vormen van wat een teut
nu precies was, beeld je dan in dat er nauwelijks werk is. Met het beetje dat je hebt, kun
je nauwelijks je boterham verdienen. Om te
overleven moet je dus wat anders gaan doen.

Je raapt al je moed bij elkaar en trekt met een
zak goederen op je rug naar meer welvarende
streken om daar hopelijk je producten aan de
man te kunnen brengen. Als je hierin slaagt,
mag je jezelf voortaan een teut én gelukszoeker noemen.
Beelden
Komt jouw woonplaats in beeld? Er zijn 13
gemeenten in de regio van Lommel en Cranendonck tot Eksel en Luyksgestel die aan
bod komen in deze film. Deze dorpen, op de
Kempische zandgronden, zijn het belangrijkste gebied van waaruit de stoutmoedige teuten rondtrokken door West-Europa, op zoek
naar een beter leven.
In de voorverkoop in Den Eijkholt kosten
kaartjes € 9,- en online kosten ze € 10,- (vanwege reserveringskosten) op
www.ticketkantoor.nl/shop/deneijkholt2000

● GYMNASIUM ● ATHENEUM ● TTO ● VWO ● HAVO ● VMBO ● PRAKTIJKONDERWIJS ● WERELDKLAS

Open Huis
6

november

WWW.PIUSX-COLLEGE.NL

van 10.00 tot
14.00 uur
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de duim

De ‘Duim’ gaat omhoog

Vervangende post bloedafname in Reusel

Mijn duim gaat omhoog voor de medewerkers van KempenPlus die het speeltuintje De Reehorst, en de paden
rondom, weer hebben opgeknapt. Er is hard gewerkt!

REUSEL - Diagnovum, samenwerkingspartner van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) op het gebied van eerstelijns diagnostiek, is per 1 oktober met haar prikpost
in basisschool De Leilinde verplaatst naar ontmoetingscentrum D’n Achterûm.

Corry Leeuwesteijn

Mijn duim staat omhoog voor de organisatie van de
Muzikale Boswandeling in Hooge Mierde. Iedereen bedankt die hier aan heeft meegewerkt. Het was fantastisch!

Op verwijzing van de huisarts, trombosedienst of specialist van het ETZ kan men elke
maandag van 09.00 tot 10.00 uur en elke donderdag van 09.00 tot 09.30 uur zonder afspraak
binnenlopen voor bloedafname. “We leveren graag betrouwbare diagnostiek dichtbij de patiënt, dus daarom werken we met prikposten in de buurt van de patiënt”, aldus Diagnovum.
“Vanwege de samenwerking met het ETZ nemen wij het bloed af bij patiënten en wordt
deze geanalyseerd in het lab van ETZ. Zo is de uitslag snel bekend bij de huisarts en bij
eventuele doorverwijzing naar het ziekenhuis is de uitslag daar ook al bekend.”

Margon Buijlinckx

Meer informatie over Diagnovum en haar prikposten is te vinden op

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

www.diagnovum.nl/locaties

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze duimen staan omhoog voor alle vrijwilligers, alsmede de gemeentemedewerkers, die zich
hebben ingezet om het jubileum '25 jaar Reusel de Mierden' te doen slagen.
Werkgroep 25 jaar Reusel de Mierden

Restaurantbezoek KBO Reusel
Deze keer gaan we op woensdag 19 en donderdag 20 oktober, telkens om 17.30 uur, naar
Eetcafé ’t Torentje, Wilhelminalaan 47. Zij gaan
voor ons weer een heerlijke maaltijd bereiden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een dikke duim omhoog voor Susan van Steensel-Geevers van de gemeente Reusel-De Mierden en Clint Bogaars voor het organiseren van Hulsel kermis. Het was even spannend of we dit
jaar überhaupt een kermis zouden hebben in Hulsel, maar dankzij de inzet van Susan en Clint
werd het een topeditie! Super bedankt daarvoor!
Inwoners van Hulsel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ‘Duim’ gaat omlaag
de duim
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REUSEL - Het KBO-restaurantproject
biedt onze leden de mogelijkheid om gezellig en gezamenlijk met leeftijdsgenoten
uit eten te gaan en tevens kennis te laten
maken met de keukens en mogelijkheden
van onze Reuselse restaurants.

Ga je (weer) gezellig met ons mee? Meld u
dan aan op woensdag 12 oktober tussen
10.00 en 11.00 uur in D’n Aachterûm. Tevens
kunt u dan de deelnamekosten voor het vooren hoofdgerecht voldoen. Het nagerecht en
de drankjes kunt u na afloop van het diner ter
plaatse voldoen.

Mijn duim staat omlaag. Op vrijdag 30 september heeft
iemand op de Markt in Hapert tegen onze geparkeerde
Seat Ibiza aangereden. Kan natuurlijk gebeuren, maar het
was wel netjes geweest als er een briefje was achtergelaten!
Janneke
------------------------------------------------------------------

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

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep mensen uit
de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.
Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 • www.sneldersconsulting.nl

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

www.loesje.nl

WIST
JE
DAT...?
... de zon
uiteindelijk
uitdooft?
Volgens berekeningen
van
NASA-wetenschappers
zal dat over
ongeveer
5 miljard jaar
gebeuren.
De kans
dat er dan
nog mensen
op aarde zijn
is klein.

Goed om te weten!

13

ALLERHANDE

7 oktober 2022

in de regio
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 31 OKTOBER
BEELDEN VAN NELLY FREDRIKSZ
Locatie: kruidentuin Kempenmuseum,
Kapelweg 2, Eersel. Tijd: openingstijden
Kempenmuseum. Beelden zijn van Paverpol.
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.
T/M ZONDAG 11 DECEMBER
TENTOONSTELLING
'GROOT GEWELD IN KLEINE DORPEN'
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: openingstijden Kempenmuseum.
Wat hebben we in de Kempen allemaal
moeten doorstaan na de 80-jarige oorlog?
Je ziet het hier!
T/M DECEMBER
EXPOSITIE SCHILDERIJEN
VAN RIANNE SCHELLE
Locatie: D’n Aanloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Tijd: openingstijden D’n Aanloop.

SENIORWEB

Voor alle computervragen

VRIJE INLOOP

van september t/m mei

MAANDAGMIDDAG
van 14:00 tot 16:00 uur

KBO Reusel Leercentrum
'D’n Aachterûm' - Korenbocht 50 - Reusel

Alzheimer Café
Hoe kun je een depressie en dementie van
elkaar onderscheiden? Hoe met onbegrepen gedrag omgaan? Deze avond gaan we
hierover in gesprek met een psycholoog.
Donderdag 13 oktober in De Eikenburg,
Eikenburg 10 in Eersel. Aanvang: 19.30 uur,
zaal open om 19.00 uur. Toegang is gratis.

Kienen in
Lage Mierde
Dinsdag 11 oktober om 13.30 uur is
iedereen van harte welkom om te
komen kienen in De Ster te Lage
Mierde.
Het kienen is ook voor niet-leden.
KBO Lage Mierde

Van Hees Timmerbedrijf

Vraag vrijblijvend offerte
Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950
Mobiel: 06-51229791

lokale vrijwilligers
vacature bank
Lekker samen met andere kinderen spelen!

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

Voor al uw schilderwerk,
zowel binnen als buiten

Wandelaar
van de week!

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

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

Mijn
nieuwstip
doormailen
aan PC55
info@pc55.nl

Buurtgezinnen zoekt een fijne plek waar een
jongetje (4) wat extra aandacht en liefde krijgt.
Zijn alleenstaande moeder doet haar best om
haar zoontje een goede basis te geven.
Deze enthousiaste jongen heeft wat tijd nodig
om te wennen. Met jongere kinderen kan hij
genieten van buiten spelen, fietsen of paardrijden. Hij is enthousiast over vrachtwagens
en tractors. Rocky, van Paw Patrol, is dan ook
zijn held!
Mag hij bij jullie komen spelen? Info via
Dianne Mariën coördinator Bladel en Reuselde Mierden, telefoon 06-83357211 of mail
naar dianne@buurtgezinnen.nl
----------------------------------------Coördinator Reusel-de Mierden
Stichting Leergeld helpt gezinnen met
schoolkinderen onder de 18 die het financieel
zwaar hebben, zodat ze mee kunnen doen in
de maatschappij. Als coördinator zorg je dat
je collega op huisbezoek gaat en neem je besluiten over de ingediende aanvragen. Je legt
hiervoor contacten met scholen, verenigingen en winkels over de betaling en aanschaf
van artikelen.

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:

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

Elke woensdagmorgen hebben de coördinatoren in Eersel werkoverleg. Daarnaast werk
je ook nog een dagdeel vanuit huis.

Kerkstraat 51
Hapert

Kom jij ons team versterken? Je hulp is hard
nodig! Info bij Gerrit van Ham: 06-14636512
of mail chantal@leergeldvdk.nl.

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

ie én
Podotherap

podologie

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

VERMAAK
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I Love to Cook

met Ivanka

Dit is een variatie op de traditionele
flammkuchen, heerlijk als lunchgerecht
maar ook als borrelhapje bij een glaasje wijn
of een glas bier.
Houd je meer van een pizza
neem dan pizza deeg, ook lekker

Stichting Jeugdbelangen Reusel
organiseert Halloween spooktocht
REUSEL - Na een
achtste en wederom
uitverkochte editie
in 2021 organiseert
SJB Reusel dit jaar
voor de negende
keer de Halloween
spooktocht en wel
op zaterdag 22 oktober. Iedereen van binnen en buiten Reusel die de basisschool
heeft verlaten is vrij om deel te nemen. Dus
ook volwassenen zijn van harte welkom!
Deelnemers worden met koffie, thee of fris
bij Outdoor Park Reusel ontvangen, waarna men een 1,5 uur durende tocht zal gaan
lopen. Vervolgens mag er voor de liefhebbers
getokkeld worden in het donker bij het Outdoor Park Reusel. Als afsluiter mag men nog
een warm drankje verwachten in Taverne D’n
Ouwe Brandtoren.

Hoe kun je deelnemen? Vanaf nu en uiterlijk
tot en met maandag 17 oktober, 17.30 uur,
kun je jezelf aanmelden door een e-mail te
sturen naar haroldbaijens@live.nl. Mocht je
niet binnen 48 uur reactie krijgen, neem dan
even telefonisch contact op (06-46047128)!
Vermeld in de e-mail alle voor- en achternamen en leeftijden van alle deelnemers en één
persoon als contactpersoon, inclusief e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Deelnemers onder de 18 moeten zelf zorgen voor
minimaal één begeleider van 18 jaar of ouder
per groep. Bij grote belangstelling bestaat de
mogelijkheid dat kleine groepen worden samengevoegd. Let op: vol = vol! Vertrektijden
zullen zijn tussen 19.00 en 23.30 uur. Houd er
rekening mee dat je vanaf 18.30 uur aanwezig zult moeten zijn. Entreegeld is € 7,50 per
persoon. Dit bedrag kan contant of met PIN
worden betaald bij start van de tocht. Tot 22
oktober? Als je tenminste durft...

presenteert voor héél Hapert

HET HAPERTS DORPSFEEST!

Tonijn
Flammkuchen
Ingrediënten
• 1 rol vers flammkuchendeeg
• 3 el mascarpone
• 2 tl gedroogde dille
• 1½ tl Italiaanse peperoncino kruiden
• 2 gegrilde puntpaprika’s
• 1 blikje tonijn
• ½ rode ui in halve ringen
• 5-6 ansjovisfilets
• 1 el kappertjes

Bereiding
Verwarm de oven op 180° C. Rol het deeg uit op een bakplaat, laat het bakpapier eraan zitten en bestrijk met de
mascarpone. Verdeel de dille en peperoncino kruiden over de mascarpone. Snijd de gegrilde paprika’s in reepjes.
Beleg het deeg met de paprika reepjes, ui ringen, klein gesneden ansjovisfilet en de kappertjes. Verdeel de tonijn erover
en bak 12 -15 minuten in de oven.
Voor: 3-4 personen

Voorbereiding ≈ 15 min

Klaar in: 30 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

Expositie
schildersvereniging
De Rietpen in
Samen ‘t Loo
BERGEIJK - Leden van schildersvereniging
De Rietpen uit Eersel exposeren op zaterdag 8, van 20.00 tot 22.00 uur, en zondag 9
oktober, van 12.00 tot 17.00 uur, een groot
aantal werken in alle denkbare stijlen. Een
aantal van deze werken wordt verloot.
De gratis toegankelijke expositie is in
gemeenschapshuis Samen ’t Loo, Terlostraat
7 in Bergeijk.

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

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

Iedereen is van harte welkom. Het café van
het gemeenschapshuis is ook open en parkeren is gratis!

Zaterdag 15 oktober

Goed om te weten!

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40
www.voskoeling.com

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

KOZIJNEN - HOUT
TIMMERWERKEN
INTERIEUR - IJZERWAREN

Openingsfeest MFA Hart van Hapert
Uitslag van de Hapertse Dorpsquiz

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

Hoef 11

n

Duizel

n

Telefoon 0497 - 519 520

n

www.houtmarktvanham.nl
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Hulp dichtbij huis en dichtbij de patiënt
Oncologie Netwerk de Kempen Ondersteunt bij vragen en hulp na kankerbehandeling
Door Renate Matthijssen
KEMPEN - Een patiënt met kanker krijgt
van alle kanten medische zorg, zoals het
hoort natuurlijk. Aan de hand genomen
door specialisten en een casemanager
wordt hij of zij ondergedompeld in behandelingen en therapieën. Wie uitbehandeld
is, valt niet zelden in een gat en vindt niet
de hulp die nodig is. Dáár moet verandering in komen, vinden de zorgverleners
die zich – op vrijwillige basis – verenigd
hebben in Oncologie Netwerk de Kempen
Ondersteunt (ONKO).
Tijdens en ná de behandeling
Al langere tijd leeft er bij een aantal zorgverleners de wens om méér te doen voor
patiënten die klaar zijn met hun behandeling.
Maartje van den Ackerveken is fysiotherapeute met een specialisatie in oncologische
behandelingen: “Ik merkte aan mijn patiënten
dat ze last hadden van verschillende naweeen tijdens en na de behandeling van kanker
en niet wisten waar ze naartoe moesten. Ze
vertelden me dat ze moe waren en dat de arts
had gezegd dat ‘dit er nu eenmaal bij hoort’
maar ik weet dat door bijvoorbeeld bepaalde
fysiobehandelingen of veranderingen in voeding hier echt wel winst te halen is. Wat mij
het meest bevreemdde was dat patiënten
niet door hun behandelaars op de mogelijkheden gewezen worden. De behandeling is
klaar of wordt langzaam afgebouwd maar eigenlijk begint er dan een heel nieuw traject
van verwerking en het behandelen van de
restverschijnselen.”

VARING
MEER DAN 40 JAAR ER
zonnepanelen ● warmtepompen ● zonneboilers

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

Behoeftepeiling
Maartje raakte aan de praat met Ineke Soetens en daar kwam al snel Ingrid van Raak
en Yvonne Holdinga bij. Later sloot Ivonne
Oomen aan. Ingrid: “Het idee van de opzet van
een netwerk was toen eigenlijk zó gemaakt.
Maar dan, hoe benader je de doelgroep en is
er eigenlijk behoefte aan een netwerk? We
zijn met vieren bij elkaar gaan zitten om een
eerste opzet te maken. We hebben interviews
met patiënten georganiseerd waarbij we wilden onderzoeken wáár precies vraag naar is.
Wat we vooral merkten was dat de patiënten
het zo ontzettend fijn vonden dat er naar hen
geluisterd werd. Normaal gesproken vertelt
de arts of specialist wat er is en wat er gaat
gebeuren. Wij draaien het helemaal om: waar
heeft de patiënt behoefte aan? Een verademing, merkten we.”
Dichtbij huis en dichtbij de patiënt
“Het doel van het netwerk is dat zorgverleners
elkaar weten te vinden, elkaar leren kennen,
van elkaar leren en elkaar kunnen ondersteunen. Om zorg te verlenen dichtbij huis en dichtbij de patiënt”, vertelt Zuidzorg verpleegkundige Annet van Gerven. “Natuurlijk niet in plaats
van de zorg van specialisten maar aanvullend.
Als wijkverpleegkundige kom je bij de mensen
thuis en zie je veel sneller waar hulp nodig is,
zowel tussen de behandelingen door en als
wanneer de behandeling is afgerond. Dat kan
van voedingsadviezen tot het bespreken van
problemen in relationele zin. In de spreekkamer
van een specialist komen zulke dingen gewoon niet naar boven maar eenmaal thuis
begint de verwerking en val je terug op jezelf
en je directe omgeving. Een huisarts weet veel
maar ook niet alles dus die zou enorm geholpen zijn met een specialistisch netwerk om
adequaat te kunnen verwijzen. Door de oprichting van dit netwerk is het mogelijk om héél
specifieke hulp in te zetten. Het enige dat nu
nog moet gebeuren is dat alle eerstelijns zorgverleners van het netwerk op de hoogte zijn,
om hun patiënten op de juiste manier te kunnen adviseren. We richten ons met name op
patiënten in de gemeenten Bladel en ReuselDe Mierden maar sommige zorgverleners
werken net buiten de gemeentegrenzen. Wat
we erbij moeten zeggen: we verwijzen, kunnen
helpen maar het is uiteindelijk aan de patiënt
om met de verwijzing te doen wat hij of zij wil.”
Kennis en kunde
Kennis en kunde delen, is het motto van
ONKO. Ingrid: “Niemand van ons weet alles
maar samen weten we heel veel. We ondersteunen en versterken elkaar. Dat doen we
op zes verschillende domeinen, te weten:
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden,
zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. We zien steeds vaker dat kanker geen

BEZORGERS GEZOCHT VOOR
HOOGELOON EN VESSEM

We hebben nog plaats voor een aantal bezorgers.
De bezorging is zonder de gesealde folderpakketten!
Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens en daarom verwelkomen wij ook
graag oudere bezorgers. Je ontvangt voor de krant een aantrekkelijke vaste wijkvergoeding. De volgende wijken zijn nog vrij:

• Vessem - omgeving Putterstraat (172 kranten)
• Vessem - omgeving Groenewoud (225 kranten)
• Hoogeloon - omgeving de Hoef (180 kranten)
Heb je interesse, ook als je op de wachtlijst wilt komen staan, geef dan je naam,
geboortedatum, straatnaam, postcode en woonplaats aan ons door.
Bel naar 06-58932875 of
e-mail naar
in
bezorgers@bravom.nl.
samen
werking
met

Op 19 oktober is er om 17.30 uur een informatieavond waar alle zorgverleners, die een rol zouden kunnen gaan spelen in
het netwerk, die van betekenis kunnen zijn in het netwerk.
dodelijke ziekte meer is maar een chronische
ziekte. Dat moet dus als zodanig ook behandeld en erkend worden. Zorg stopt niet nadat
de specialist heeft gezegd dat de patiënt genezen is. Zowel lichamelijk als psychisch kunnen de naweeën lang duren, soms zelfs nooit
meer verdwijnen. Na de diagnose kanker, sta
je gewoon anders in het leven en dat heeft
impact op jezelf en iedereen in je omgeving.”
Informatieavond
Op 19 oktober is er om 17.30 uur bij ZuidZorg
aan de Kloostertuin 2 in Bladel een informatieavond waar alle zorgverleners, die een rol
zouden kunnen gaan spelen in het netwerk,
die van betekenis kunnen zijn in het netwerk.
Annet: “We komen er nu pas achter hoeveel
zorgverleners er zijn en ze zijn allemaal welkom. Ook degenen die zelf wellicht niets voor
een kankerpatiënt kunnen betekenen; als ze

kennis hebben van ons netwerk, is dat al van
toegevoegde waarde want dan kunnen ze
doorverwijzen. We gaan die avond uitleggen
wat we precies gaan doen als netwerk en
hoe zorgverleners aan kunnen sluiten. Twee
patiënten doen hun verhaal over hun ziekteproces en de nasleep ervan.”
Interesse?
In principe hebben alle zorgverleners een
uitnodiging gehad maar heb je ‘m gemist en
denk je toch een bijdrage te kunnen leveren?
Mail naar onkonetwerk@gmail.com om je aan
te melden. Het is de bedoeling dat het netwerk
af en toe bij elkaar komt, om casussen te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Ben je
patiënt en heb je een vraag voor het ONKO,
dan mag je natuurlijk altijd contact opnemen.
Stuur gerust een mail, er wordt dan zo snel
mogelijk contact met je opgenomen.

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO
Peter van der Heijden
Beersbeemden 28 • 5525 BE Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

OKTOBER = STOFZUIGER ACTIEMAAND
In de gehele
maand oktober
ontvangt u bij aanschaf
van een stofzuiger

2 sets stofzakken GRATIS!
Ruime keuze • Ook voor reparatie
Diverse snoerloze steelstofzuigers
Al 60 jaar een begrip in de regio
Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Presentatie vv Hapert
Nieuwe trainer vv Hapert

vv Hapert is dit seizoen begonnen met
een nieuwe hoofdtrainer: Tom van
den Steen. Voor velen misschien nog
een onbekende dus hoog tijd voor een
voorstelling:
Tom Van Den Steen. 43 jaar en
woonachtig te Retie (België).
Als speler heb ik mijn jeugdopleiding bij
Witgoor en Dessel gehad. Selectie heb ik
gespeeld in enkele 3e en 4e provinciale
ploegen.
Na mijn spelercarrière die door blessures
vroegtijdig beëindigd werd, ben ik in het
trainersvak gerold. Eerst als jeugdcoach
waarbij ik bijna alle leeftijden en niveaus
doorlopen heb. Toen ik mijn UEFA A
licentie behaalde, vond ik het echter tijd
om ook eens te kijken of ik de mooie
stappen en reputatie, die ik bij de jeugd
opgebouwd heb, ook door zou kunnen
te trekken naar 1e elftallen. 3 seizoenen

heb ik met plezier en passie bij SDO’39
mogen werken en nu een stapje hoger
dus bij vv Hapert.
De doelstelling voor dit seizoen is zo
snel mogelijk het behoud verzekeren
en van daaruit verder kijken. Door
de veranderingen die dit seizoen
doorgevoerd worden m.b.t. promotie/
degradatie wordt het volgens mij
een
interessante
competitie.
De
spelersgroep is jong en gretig. Elke
week zie ik progressie in het spel en
wat er tactisch gevraagd wordt. Er zit
voldoende kwaliteit in deze groep en
gezien hun leeftijd kunnen we zeker
groeien.
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Allemaal samen gaan we er een goed en
leuk seizoen van maken zodat vv Hapert
volgend seizoen opnieuw minstens 3e
klasse speelt.

Door constant overleg met de staf en
ook die van de O19 voel ik dat we op een
constructieve manier kunnen werken.
De vrijwilligers zorgen er ook voor dat
alles altijd netjes klaarstaat en geregeld
wordt, dank hiervoor.

Ster sponsoren

Selectie

Super ster

Bovenste rij vlnr: Bas Lavrijssen, Roel Bottram, Bram Schoenmakers, Benjamin van der Heijden, Bjern van Lieshout, Hayo Dona, Lars Piederiet,
Max Luijten.
Middelste rij vlnr: Tom van den Steen, Luc Straatman, Joppe Schenning, Stef Spooren, Pieter Spooren, Yorick Hooyen, Sem Liebregts, Thed van
de Kerkhof, Luuk Saris, Jarno Tijssen, Alwin Kennis, Lars Jansen.
Onderste rij vlnr: Rik Verdonschot, Ward Groenen, Nick Bogers, Timo Hooyen, Jurre Coppelmans, Thom lauwers, Mees Liebregts, Michiel
Mollen.
Afwezige: Frans Leijten, Dave Koolen, Steven de Laat, Sven van Lieshout, Willem van Zutphen.

Sander Raaijmakers,
trainer/coach vv Hapert
JO19-1.

Het afgelopen jaar ben ik samen met mijn
begeleidingsgroep begonnen met de
JO19. Wat ons meteen opviel: een leuke
groep. Eigenlijk 2 vriendengroepen en
wat enkele losse persoonlijkheden. Ons
voornaamste doel in de eerste maanden
was om hier 1 grote vriendenploeg van
te maken die voor elkaar door het vuur
wilde gaan, maar waar we zeker ook
leuke herinneringen mee wilden maken.
Buiten dit alles wilden we ze ontwikkelen
en meegeven dat er met passie en strijd
en een duidelijke voetbalvisie waarin
teambelang voor individueel belang
gaat we in de 1e klasse een mooi seizoen
tegemoet zouden gaan.
Dat we met de JO19-1 van vv Hapert in
de 1e klasse uitkomen wil zeggen dat

we de nodige talenten hebben in onze
jeugdopleiding.
Mooie en spannende wedstrijden
hebben we gehad wat erin resulteerde
dat onze jongens ook met de selectie
mee mochten doen. Ook dat was een
doel op zich: De verbinding tussen de
selectie en de jeugd verkleinen.
Zorgen dat de overstap wat makkelijker
wordt voor onze jonge jongens.
Mogen proeven aan selectievoetbal in
de senioren, wedstrijden bekijken van
Hapert-1 maar ook zeker de “Super
Sunday’s” als team meemaken, geheel in
vv Hapert polo. Verbinding en eenheid
is waar onze mooie club voor staat en
wat je moet voelen. Je wil erbij horen
en samen mooie voetbalmomenten
maken. Het leuke maar pittige seizoen
hebben we afgesloten met een keurige
gedeelde 5e plaats in de 1e klasse.
Na een welverdiende zomerstop,
waarin de teams weer opnieuw werden

ingedeeld en we met trots enkele
jongens hebben afgeleverd aan Hapert
1 en 2 zijn we weer met veel nieuwe
spelers begonnen aan een nieuwe
uitdaging waarin we er ook weer met
zijn allen een vriendenploeg van gaan
maken. Ook in dit seizoen gaan we
volop de strijd aan in de 1e klasse.
In de voorbereiding hebben we van
Bladella
JO9-1 weten te winnen
en onze eerste 2 wedstrijden in de
bekercompetitie
tegen
Hoogeloon
O19-1 en Bergeijk O19-1 hebben we
winnend afgesloten. De nieuwe jongens
zullen even moeten wennen aan onze
speelstijl, het niveau en een andere
groepsdynamiek en de 2e jaars gaan we
klaarstomen voor de selectie.
Ieder individu zijn eigen doelen waar
we keihard mee aan de slag gaan dit
seizoen, samen met Stijn, Joppe en onze
nieuwe vlagger Louw.

Seizoen 2022/2023
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Een nieuwe jeugdvoorzitter
in een hopelijk Corona-vrij
seizoen.

Even voorstellen…
Sinds 2014 ben ik lid van de jeugdcommissie bij vv Hapert en ben ik zeer
vereerd om nu de rol van jeugdvoorzitter
te mogen vervullen. Ik had thuis een
goed voorbeeld want m’n vader was ooit
voorzitter van RKSV Nuenen. Wat ik vooral
van hem geleerd heb, is dat elke vereniging
sterker wordt door mensen met elkaar te
verbinden. Verenigen is verbinden, dus
daar ga ik ook voor.
Afgelopen jaren was ik coördinator
van de jongste pupillen wat ik eigenlijk
nog steeds de leukste leeftijd vind. Elke
zaterdagochtend zie je deze jongens en
meisjes de eerste ervaring opdoen met
voetbal. Ze moeten aan alles wennen, de
bal die nog niet precies doet wat ze willen,
roepende ouders en coaches langs de

kant, overvliegende vliegtuigen die ook de
aandacht trekken, je teammaatjes die je
ook van school kent en ga zo maar door.
Dit jaar hebben we een record aantal
mini’s mogen verwelkomen. We hebben
zelfs mini’s 3 teams mogen inschrijven in
de “Kempen-competitie” en daar ben ik
erg trots op. Dat biedt perspectief voor de
toekomst.
We zijn dit seizoen de jeugdcommissie
gestart met enkele nieuwe gezichten.
Allereerst is Mieke Blankers voor de
zomerstop gestart als secretaris. Verder
zijn Roy Bierens en Chantal van der Velden
gestart als jeugdcoördinatoren. Tenslotte
is Jos Minkels terug als coördinator- en
begeleider van onze scheidsrechters. De
technisch coördinatoren Anton de Kok,
Bernard van de Hurk en Jacques Lammers
waren al aan boord. Zo ook Joep Koolen
(jeugdcoördinator) en Menno van de Ven
(wedstrijdsecretaris). Een zeer gevarieerd
gezelschap wat elkaar goed aanvult.

Dames

Ook dit seizoen staan onze dames
en hun staf weer te popelen om er
een mooi en sportief jaar van te
maken. Onder leiding van Marcel van

Engelen en Theo Beekman gaan de ze
vol goede moed de strijd aan tegen
andere damesteams uit de regio. We
hopen weer vele leuke wedstrijden te
kunnen spelen en daarna een gezellige
derde helft te beleven. Want dat hoort
ook bij een vereniging als vv Hapert. Op
zaterdag zie je steeds meer meisjes op
ons voetbalveld.
Een goede ontwikkeling, die wij als club
zéker stimuleren. De meisjes spelen in
gemengde teams bij de jongere jeugd.
En onze JO15-2 bestaat zelfs alleen uit
meisjes. Zij spelen in een gemengde
competitie. Daarnaast is vv De Kempen
MO 20-1 ook zichtbaar op ons sportpark. Dit is een stichting met als doel
het beoefenen van voetbalsport en
het ontwikkelen van voetbaltalent bij
meisjes in de regio te bevorderen. vv
Hapert heeft een samenwerking met
vv De Kempen. Kortom bij vv Hapert

Samenstelling jeugdcommissie
Voorzitter
Secretaris
Wedstrijssecretariaat
Scheidsrechterbegeleiding
Coördinator scheidsrechters
Technisch coördinator JO13 t/m JO19
Technisch coördinator JO7 t/m JO12
Groep coördinator JO15 t/m JO19
Groep coördinator JO10 t/m JO13
Groep coördinator JO7 t/m JO9

We zoeken nog één jeugdcoördinator om
het team weer compleet te maken.
De teams zijn voor wat betreft de
trainersstaf ook nagenoeg ingevuld. We
zoeken alleen nog een trainer voor JO17-2.
Mocht je interesse hebben, meld je dan bij
één van de technisch coördinatoren of bij
ondergetekende.
Het is het mooi om te zien dat de bal weer
rolt en alle kinderen op zaterdag weer
hun wedstrijdjes kunnen spelen. Dit alles
kan natuurlijk niet zonder de inzet van
vrijwilligers. Alhoewel we veel al ingevuld
hebben, kunnen we altijd nog nieuwe
vrijwilligers gebruiken. We verwachten
weer een mooi en sportief voetbalseizoen
en hopen je te mogen verwelkomen op de
Lemelvelden in Hapert.
Eric Verdonschot
Jeugdvoorzitter, namens de
jeugdcommissie van vv Hapert

Hoofdsponsor
vv Hapert

Foto JO19-1
Bovenste rij vlnr: Joppe, Joran, jesper, Luuk,
Ties, Rick
Middelste rij vlnr: Sander, Niek K, Bas, Rik,
Collin, Jari, Stijn
Onderste rij vlnr: Finn, Kijn, Alex, Louw, Niek
vd S, Gijs

JO19-1

is er volop aandacht voor dames- en
meisjesvoetbal!
Paula Bottram
Voetbalzaken dames/meisjes
Foto dames
Bovenste rij vlnr: Judith, Bieke, Jamy, Aniek,
Ruby, Ankie
Middelste rij vlnr: Marcel, Danielle, Kelly, Britte, Emma, Suzan, Iris, Patricia, Theo
Voorste rij vlnr: Demi, Annabel, Anna, Lotte,
Robin, Dewi

Trots, Yes, erbij horen,
Corona, een nieuw begin.

De laatste paar jaren waren bovenstaande
‘kreten’ het hoofdonderwerp van dit
voorwoord van onze jaarlijkse presentatie.
En
eigenlijk
zijn
alle
genoemde
onderwerpen nog steeds heel erg van
belang en van toepassing.
Trots, Yes en erbij willen horen! Dat is
toch waar we het voor doen? Dat is toch
waar ieder lid en iedere vrijwilliger het
voor doet? Dat dat niet vanzelf gaat, dat is

Eric Verdonschot
Mieke Blankers
Menno van de Ven
Wendy Gijsbers / Jos Minkels
Wendy Gijsbers / Jos Minkels
Anton de Kok / Bernhars van den Hurk
Jacques Lammers
Joep Koolen
Chantal van der Velden
Roy Bierens

iedereen wel duidelijk denk ik. Verenigen
is niet voor niets een werkwoord. En
natuurlijk zijn er zaken die niet helemaal
goed gaan en kunnen er dingen altijd
beter. Dingen die niet goed gaan vallen
vaker en eerder op, maar er gaan gelukkig
ook veel dingen wel goed. En daar mogen
we met zijn allen trots op zijn. Ik ben trots
op iedereen die zich inzet voor onze club!
Een dikke pluim voor alle vrijwilligers; je
kunt er als vereniging nooit teveel hebben!
Een nieuw begin, of liever; we starten
door en worden beter!
Er zijn een aantal positieve zaken te
melden. Zoals eerder beschreven; we
kunnen het seizoen normaal opstarten.
We hebben een nieuwe trainer voor
Hapert 1. Tom Van Den Steen gaat onze
jongens nog beter maken. We zijn nog
steeds bezig om een kunstgrasveld te
realiseren voor onze club. Dat ziet er
positief uit en we maken we ondertussen
stappen in de juiste richting.

na lang zoeken iemand gevonden die
de schoenen van Gerard Straatman als
voorzitter van onze vereniging wil vullen.
De lange zoektocht heeft ons gebracht
bij Hans van Roij. Hans is al zijn hele leven
actief binnen onze vereniging.
Als voetballer, als trainer en als vader
van een volgende generatie ‘van Roijkes’. Hans heeft een duidelijke visie
en hier wil hij graag samen met zijn
medebestuursleden, maar zeker ook
met alle vrijwilligers invulling aan gaan
geven. Hij is ondertussen al begonnen met
‘instromen’ en zal per de eerst volgende
algemene ledenvergadering namens het
bestuur worden voorgedragen als nieuwe
voorzitter!
Ik heb er vertrouwen in.
Vertrouwen! Een mooi nieuw woord wat
prima past in het rijtje woorden die de titel
van dit stuk vormen.

En tenslotte hebben we, met dank aan de
speciaal daarvoor gevormde commissie,

Een fijn, sportief en succesvol seizoen
gewenst.
Henry van Gerwen
Voorzitter a.i. vv Hapert

Hoofdbestuur vv Hapert:
Voorzitter a.i.
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter jeugdcommissie
PR en communicatie
Voetbalzaken
Sponsoring
Sportpark en materialen
Voetbalzaken dames / meisjes
Bestuurslid/Kandidaat voorzitter

Henry van Gerwen
Joris van Buul
Joost van Setten
Eric Verdonschot
Marco van den Heuvel
Henry van Gerwen
Ruud Teunissen
Theo Willemsen
Paula Bottram
Hans van Roij
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Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Tere ere van 25 jaar Bladel: gratis voorstellingen
Wim Daniëls voor 65-plussers
Onderhoud bermsloten in
2022

Ter ere van het 25-jarige jubileum
van de gemeente, komt hij in
november speciaal voor
65-plussers uit de gemeente
Bladel naar Bladel, Casteren,
Netersel, Hapert en Hoogeloon.

Voor alle sloten langs de openbare wegen, de
zogenoemde bermsloten, geldt een
gezamenlijke onderhoudsplicht voor de
gemeente en de aanliggende grondeigenaar
(de aangelande). Een deel van die sloten zijn
schouwsloten. Deze zijn belangrijk voor de
waterafvoer. Voor het onderhoud van de
schouwsloten zijn er andere regels dan voor de
overige bermsloten. Na overleg met de landbouworganisatie ZLTO hebben wij over het
vegen van bermsloten het volgende besloten.

Wim Daniëls is te zien in vijf middagvoorstellingen
waarin hij vertelt over Het Dorp en het Brabantse dialect.
65-plussers uit de gemeente Bladel kunnen de
voorstelling gratis bezoeken.
De voorstellingen vinden plaats op onderstaande data:
• Bladel: maandag 14 november 14.00 u, Den Herd
• Casteren: dinsdag 15 november 14.00 u, Den Aord
• Netersel: woensdag 16 november 14.00 u, De Poel
• Hapert: dinsdag 22 november 14.00 u,
Hart van Hapert
• Hoogeloon: woensdag 23 november 14.00 u,
D’n Anloôp

Schouwsloten
De schouwsloten moeten jaarlijks worden geveegd.
Het waterschap controleert dat. In oktobernovember- december 2022 worden alle
schouwsloten geveegd en wordt het veegsel
opgeruimd in opdracht van en voor rekening van de
gemeente Bladel.
Overige bermsloten buiten de bebouwde kom
De overige bermsloten (niet- schouwsloten) spelen
een minder belangrijke rol bij de waterafvoer en
hoeven daarom niet jaarlijks te worden geveegd.
Deze sloten buiten de bebouwde kom, kunnen op
verzoek hoogstens tweejaarlijks worden geveegd. In
de oneven jaren betreft het de bermsloten in Bladel,
Netersel, Hapert gedeeltelijk en Casteren
gedeeltelijk. In de even jaren (dus dit jaar) betreft
het de bermsloten in Hoogeloon, Hapert gedeeltelijk
en Casteren gedeeltelijk. (De begrenzing wordt
gevormd door de Westelbeersedijk, de Gagelvelden,
de Castersedijk en de Provincialeweg N284.) De
bermsloten binnen de bebouwde kom worden
samen met de schouwsloten geveegd in opdracht
van en voor rekening van de gemeente. Het werk
wordt uitgevoerd door Fiers Luyksgestel B.V.
Overige sloten grenzend aan gemeentelijke
percelen met bossen en houtwallen buiten de
bebouwde kom
De overige sloten die grenzen aan gemeentelijke
percelen met daarop houtopstanden kunnen op
verzoek ook hoogstens tweejaarlijks worden
geveegd. Hiervoor geldt dezelfde regeling als
hiervoor beschreven in “Overige bermsloten buiten
de bebouwde kom”. In de meeste gevallen wordt
het veegsel van deze sloten echter in de rand van
de op het gemeentelijk perceel staande
houtopstand gedeponeerd. In dat geval draagt de
gemeente zorg voor de ontvangst van het veegsel
op de betreffende houtwalrand en betaalt de
aangelande 50% van de veegkosten.
Vegen in 2022 en de betaling
De niet-schouwsloten in het gebied dat dit jaar aan
de beurt is, worden geveegd in oktober/
november/december. Een aangelande die wil dat
een bepaalde sloot wordt geveegd, moet daarvoor
zelf opdracht geven aan Fiers Luyksgestel B.V. via
het emailadres: info@fiersbv.nl vóór 21 oktober
2022 aanstaande. In deze email kunt u uw naam,
adres, en telefoonnummer vermelden, waarna er
contact met u wordt opgenomen door een
medewerker van Fiers Luyksgestel B.V.
Wanneer de aangelande zelf het veegsel ontvangt,
hoeven er geen veegkosten betaald te worden.
Wanneer hij het veegsel laat afvoeren door Fiers
Luyksgestel B.V. betaalt de aangelande 50% van de

Wim Daniëls is bekend van zijn boeken, theatervoorstellingen en tv-programma’s. Afgelopen jaar was
hij te zien in Den Herd met zijn voorstelling ‘Koken met
Taal’ en op televisie met zijn programma ‘Het Dorp’.

Aanmelden kan door het onderstaande aanmeldstrookje
uit te knippen en in te vullen. Inleveren kan bij het
gemeenschapshuis in eigen dorp of bij het
gemeentehuis in Bladel. Aanmelden kan ook online door
de informatie van het aanmeldstrookje te mailen naar
ouderenconsulent@bladel.nl.
Voor vragen over het aanmelden kunt u terecht bij
ouderenconsulent Loes Beekman via 06-16028677.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✄
✄
Aanmeldformulier voorstelling Wim Daniëls
Naam/namen: ..........................................................................................................................................................
............................................................................................Geboortedatum: .........................................................
Adres: ................................................................................. Telefoonnummer: .........................................................
Aantal personen (omcirkel):
1

2

Bladel
Den Herd
Maandag
4 november
14.00 u

Voorstelling (één omcirkelen):
Casteren
Den Aord
Dinsdag
15 november
14.00 u

Netersel
De Poel
Woensdag
16 november
14.00 u

totale veegkosten. De aangelande ontvangt de
rekening van Fiers Luyksgestel B.V. na uitvoering van
de werkzaamheden.
Verder merken wij nog op dat de aangelanden,
grenzend aan sloten buiten de bebouwde kom

Hapert
Hart van Hapert
Woensdag
22 november
14.00 u

Hoogeloon
D’n Anloôp
Woensdag
23 november
14.00 u

verantwoordelijk zijn voor de duikers, het slootprofiel
en het mechanisch verwijderen van houtopslag, distels
en andere schadelijke kruiden. Bermsloten achter
houtwallen worden in overleg met de aangelande
vanuit het land geveegd.
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MFA
Hart van Hapert feestelijk geopend!
7 oktober 2022

Vorige week vrijdag werd MFA Hart van Hapert officieel
geopend. Verschillende mensen spraken er: de
grondleggers van het idee voor een multifunctionele
accommodatie, gebruikers, bouwers en bestuurders.
Ook waren er optredens. Wim van der Leegte onthulde
de door VDL eerder geschonken fontein, die nu een

ereplaats heeft gekregen op het plein voor de ingang
aan de Oude Provincialeweg.
De hele week waren er feestelijkheden voor bezoekers,
georganiseerd door MFA Hart van Hapert zelf. Heeft u
het gemist en wilt u alsnog een kijkje nemen?

Loop dan gerust eens binnen!

College stemt in met Veiligheidsregio-verzoek verlenging crisisnoodopvang
7 oktober 2022
20
Veiligheidsregio biedt vanaf december goede, langdurige opvang elders
Heel bijzonder is dat! We zouden nog graag een
vrijwilliger vinden die specifiek aan kinderen taalles kan
geven, dus als ik hier die oproep mag doen….”

“We snappen de angst die er in het
begin vaak is. Maar de asielzoekers
in deze groep willen alleen maar
veiligheid en rust”, vertelt Sophie
(medewerker Veiligheidsregio)

Sinds woensdag 14 september worden er in Den Tref in
Hapert asielzoekers tijdelijk opgevangen. De reden voor
deze opvang is dat het aanmeldcentrum in Ter Apel veel
te vol is. Om te voorkomen dat mensen buiten moeten
slapen, helpen gemeenten in het land met
crisisnoodopvang. Voordat de opvang startte, hadden
burgemeester Bosma, wethouder Van de Ven en de
veiligheidsdeskundige van de gemeente Bladel
gesprekken met buurtbewoners en met andere
belanghebbenden. Ook werd er een bijeenkomst
gehouden om inwoners te informeren, vragen te
beantwoorden en (waar mogelijk) zorgen weg te
nemen. Burgemeester Bosma bezocht afgelopen weken
verschillende mensen die aan het Alexanderhof wonen.
Hij hoorde van de bewoners dat de ervaringen met de
tijdelijke gasten positief zijn.
Vorige week kreeg de gemeente Bladel van de
Veiligheidsregio een officieel verzoek om de
crisisnoodopvang in Den Tref te verlengen. Het college
van burgemeester en wethouders heeft daarmee
ingestemd, omdat zij de rust en stabiliteit voor deze
groep mensen belangrijk vindt. Daarbij gaf het college
een aantal aandachtspunten mee aan de
Veiligheidsregio. De eerste was dat Den Tref een prima
crisisnoodopvanglocatie is voor een beperkte tijd. Een
meer geschikte locatie voor de langere termijn, is erg
gewenst. Ook gaf het college aan dat ze meer inzicht
wilde in de plannen van de Veiligheidsregio voor het
opvangen van deze mensen voor de langere termijn,
nadat de opvang bij Den Tref stopt. Tot slot vond het
college het belangrijk dat ook andere gemeenten in deze
regio hun bijdrage leveren aan de diverse
vluchtelingenvraagstukken.

De Veiligheidsregio meldde daarop dat er vergevorderde
plannen zijn voor een crisisnoodopvanglocatie elders
vanaf december 2022, voor een periode van enkele
maanden. Hiermee wordt vanaf december 2022 een
goed alternatief geboden voor de kortdurende opvang
(die tot nu toe steeds 3 weken per gemeente was). Dat
betekent dat er straks ook voor onze gasten in Den Tref
een passende en humane opvang zal worden geboden,
voor langere tijd. In die tussentijd draagt de verlenging
in Den Tref ook bij aan de gewenste rust voor de
asielzoekers.

Burgemeester Bosma: “De vaste
opvang straks na Den Tref, vind
ik vanuit menselijk oogpunt een
lichtpuntje voor deze mannen,
vrouwen en kinderen.”
Burgemeester Remco Bosma: “De Veiligheidsregio had
moeite om het grote aantal opvangplekken te realiseren.
Gelukkig worden er op dit moment voorbereidingen
getroffen voor een langdurige opvangplek in een andere
gemeente. Dat betekent dat er straks rust is voor de
mensen die nu in Den Tref zitten. Zij trekken al maanden
van opvanglocatie naar opvanglocatie. Met de
verlenging in Den Tref doorbreken we dit verhuiscircus,
maar het blijft een tijdelijke noodoplossing met een erg
beperkte privacy met 100 bedden in één zaal. Die vaste
opvang straks na Den Tref vind ik vanuit menselijk
oogpunt een lichtpuntje voor deze mannen, vrouwen en
kinderen. Want al dat gesleep met mensen is verre van
ideaal.”
De aanwonenden van het Alexanderhof zijn per brief
geïnformeerd over dit besluit. Ook is met hen een
bijeenkomst geweest om een en ander uit te leggen en
ervaringen te horen. In de komende weken (voor de
resterende opvangperiode) zal burgemeester Bosma
huisbezoeken blijven doen bij direct omwonenden.
Hapertse vrijwilligers zetten zich in
Sinds de opvang is gestart, hebben veel vrijwilligers hun
hulp aangeboden. Het doel was onder andere het geven
van taalles aan gasten van 16 jaar en ouder, het
aanbieden van kinderactiviteiten en het helpen met
facilitaire werkzaamheden. Maar inmiddels zijn er veel
meer initiatieven gekomen vanuit de Hapertse
gemeenschap. Sophie werkt namens de Veiligheidsregio
bij Den Tref. Zij vertelt: “Het is heel fijn dat inwoners van
Hapert zich spontaan melden. We hadden pas een
groepje Hapertse dames van hoge leeftijd die kwamen
haken en breien met bewoners van de noodopvang.
Hun aanbod werd enorm gewaardeerd door de gasten.
Ook zijn er mensen die wandelingen organiseren door
het dorp, er kwam iemand muziek spelen voor en met
gasten en er is een gelegenheid voor vrouwelijke
asielzoekers om bij mensen thuis te mogen douchen. En
dan zijn er nog de ‘vaste’ vrijwilligers die hier bijna
dagelijks zijn en die zich op allerlei gebieden inzetten.

Jurgen, één van de locatiemanagers vertelt: “Het is
hartverwarmend om te zien dat het sentiment zo
positief is gedraaid. We vonden dat best spannend,
want we hadden ook de zorgen van mensen gehoord.
Maar we merkten al direct de eerste zondag dat de
reacties van inwoners bij de Boerenmert heel hartelijk
waren. Gasten mochten de Boerenmert bezoeken en
deden dat samen met de voor hen bekende beveiligers.
Er werd gedanst en gelachen. Dat was mooi om te
zien.”
Sophie: “We doen deze crisisnoodopvang nu al een paar
maanden in verschillende gemeenten. Vanuit
berichtgeving in de media zien mensen vooral
voorbeelden van dingen die er mis gaan. Dus we
snappen de angst die er in het begin vaak is. Maar de
asielzoekers in deze groep willen alleen maar veiligheid
en rust. Die hebben niks kwaads in de zin. Ze zijn
dankbaar voor de opvang.”
In het kort; wat houdt de crisisnoodopvang in?
In Den Tref worden de mensen opgevangen met ‘bed,
bad, brood en bescherming’. Gedurende de opvang is er
24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele
begeleiding, toezicht en beveiliging aanwezig. Op die
manier zorgen we voor een probleemloos verblijf voor
de asielzoekers en voor u. Ten overvloede: de gemeente
Bladel accepteert geen overlast (zerotolerancebeleid).
Overlast betekent dat de betreffende persoon direct de
opvanglocatie moet verlaten en terug wordt begeleid
naar Ter Apel.
Er is gekozen voor Den Tref, omdat dit gebouw met de
komst van de nieuwe MFA in Hapert leeg staat sinds
september. Ook zijn op deze locatie verschillende
voorzieningen, zoals water en elektriciteit, al aanwezig.
Daarnaast is de locatie groot genoeg om deze groep van
maximaal 115 asielzoekers op te kunnen vangen. Heeft
u nog vragen over de opvang? Kijk dan op de website
van de gemeente: www.bladel.nl/noodopvang.

Oproep voor winterkleding en schoenen
voor mannen
Ruimt u de kledingkast op? En heeft u nog
herenkleding, sokken en herenschoenen over? Het zou
heel fijn zijn als u dat wilt afgeven bij de bewakers van
Den Tref in Hapert. Met de winter in aantocht zijn de
mannelijke asielzoekers er heel blij mee. Dat kan
dagelijks van 8.00 tot 21.00 uur.
Kinderkleding, dameskleding en speelgoed is er al
genoeg want dat werd in eerdere opvanggemeenten
al ingezameld.
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Militaire oefening
Van 10 t/m 14 oktober is er een militaire oefening in
de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden
in het kader van opleiding voor militairen van de
Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in
dat de militairen vanuit verschillende locaties
radiosignalen zullen uitzenden om deze vanuit
meerdere peilbases te lokaliseren. Men zal hierbij het
doorgaand verkeer niet hinderen.

Openbare besluiten
uit vergadering
burgemeester en
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben
in de vergadering van 20 september 2022 de
volgende besluiten genomen:
Definitieve collegeprogramma 2022-2026
Ingestemd.
1e wijziging van de begroting 2023
Ingestemd.

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.

Aangevraagde
omgevingsvergunning
Bladel
• Europalaan 37, plaatsen van een erfafscheiding;
• Het Look ongenummerd, bouwen van een tweeonder-een-kapwoning.

Hoogeloon
• Hoofdstraat 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E en 1G, bouwen
van zeven woningen en aanleggen van uitritten.
Netersel
• De Muilen ongenummerd (tegenover nummer 1),
tijdelijk plaatsen van een stacaravan.
Hapert
• Kempisch Bedrijvenpark (ten zuiden van de
Diamantweg), aanleggen van een fietspad.

Hapert
• Diamantweg 54, verbouwen en uitbreiden van een
bedrijfshal, het plaatsen van reclame en het
aanleggen van een inrit. Datum besluit:
27-9-2022;
• Diamantweg 65, bouwen van een bedrijfspand
met kantoor. Datum besluit: 22-9-2022;
• Burg. Gremstraat 11, 11A, 11B en 11C, bouwen
van vier appartementen en aanleggen van een
uitrit. Datum besluit: 27-9-2022.

Geweigerde
Verleende omgevingsvergunning omgevingsvergunning
Bladel
• Mastbos 17A, wijzigen van gevels van een
bedrijfsgebouw, aanbrengen van reclame, bouwen
van een overkapping en verbreden van een inrit.
Datum besluit: 27-9-2022;
• Bleijenhoek 79, wijzigen van reclame uiting aan de
gevels van een tankstation. Datum besluit:
27-9-2022;
• Mastbos 11, uitbreiden van een bedrijfsruimte.
Datum besluit: 27-9-2022;

Bladel
• Europalaan 97, aanleggen van een tweede inrit.
Datum besluit: 27-9-2022.

Vergunning APV - Bijzondere
wet
Hapert
• plaatsen van spandoeken van 13 tot 27 november
2022 ten behoeve van het concert “Into the
Music”. Datum besluit: 26-9-2022.

Vastgesteld gewijzigd
bestemmingsplan “Lange
Trekken” te Bladel en besluit
hogere grenswaarde Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Bladel maken
bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2022
het bestemmingsplan “Lange Trekken” te Bladel
gewijzigd heeft vastgesteld.
Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie
van een woonwijk met maximaal 105 woningen nabij
de Lange Trekken 5/5a te Bladel en krijgt het woonhuis
met bijbehorende loods (Lange Trekken 5 en 5a te
Bladel) de bestemming ‘’Bedrijf’’.
Het is gelegen op Lange Trekken ongenummerd (nabij
5/5a) te Bladel. Ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal wijzigingen
in de toelichting, regels en verbeelding aangebracht.
Belangrijke wijzigingen zijn:
In de toelichting wordt het volgende gewijzigd:
• In paragraaf 4.3 is op bladzijde 34/35 het nieuwe
beleid vanuit de provincie en het waterschap
opgenomen.
• In paragraaf 3.3.3 op bladzijde 26 is het aangepaste
totaalbedrag van de berekening
kwaliteitsverbetering opgenomen. Daarbij is ook
aangegeven welk gedeelte van het bedrag wordt
ingezet voor de inpassing en kwaliteitsverbetering
en welk gedeelte wordt gestort in het groenfonds.
• Bijlage 1 bij de toelichting met de berekening
kwaliteitsverbetering is aangepast met de gewijzigde
oppervlaktes en bevat daarmee een andere uitkomst
van de totale investering van de
kwaliteitsverbetering. Tevens is een onderbouwing
van de kosten voor de aanleg en het beheer van de
kwaliteitsverbetering op basis van het
inrichtingsplan opgenomen.
In de regels wordt het volgende gewijzigd:
• In artikel 12.2 is een voorwaardelijke verplichting
opgenomen om de landschappelijke inpassing
juridisch te borgen. Artikel 14.3 is daarmee komen
te vervallen.
• In bijlage 3 bij de regels is het inrichtingsplan
opgenomen.
Op de verbeelding wordt het volgende gewijzigd:
• Op de verbeelding wordt over het hele plangebied
de aanduiding ‘overige zone – voorwaardelijke
verplichting’ opgenomen.
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• Op de verbeelding wordt een strook met de
bestemming verkeer toegevoegd.

het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de
Nota van zienswijzen.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt
u contact opnemen met de heer D. Liebregts van de
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer
0497-361636).

Hogere waarde Wet geluidhinder
Tevens hebben burgemeester en wethouders besloten
om voor een deel van het plangebied een hogere
grenswaarde op basis van de Wet geluidshinder vast
te stellen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen
zienswijzen ingediend. Het vastgestelde besluit hogere
grenswaarde ligt tegelijk ter inzage met het
bestemmingsplan.
Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van
zienswijzen gedurende zes weken van 7 oktober 2022
tot en met donderdag 17 november 2022 ter inzage
bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden
ingesteld door:
• degene die een zienswijze heeft ingebracht én
belanghebbend is;
• een belanghebbende die kan aantonen dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar te maken;
• iedere belanghebbende, voor zover het beroep
wordt ingesteld tegen wijzigingen die de
gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft
aangebracht in het plan.
Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de
terinzagelegging tot en met donderdag 17 november
2022. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking met ingang van 18 november 2022.
Het instellen van beroep schort de werking van het
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State om voorlopige voorziening
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt
het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en

Ontwerp Bestemmingsplan
“Het Bosch 9-11, Bladel”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan
“Het Bosch 9-11, Bladel” ter inzage ligt.
Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de
wijziging van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar
de bestemming ‘Wonen’. De bedrijfswoning wordt
bestemd als burgerwoning en een bestaand
bedrijfsgebouw wordt omgebouwd en ook bestemd
als burgerwoning. Hiervoor wordt een Ruimte voor
Ruimte titel ingezet. Het is gelegen op Het Bosch 9 en
Het Bosch 11, 5531 PJ in Bladel. Het bestaat uit een
toelichting, planregels en verbeelding.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende
stukken ligt van 7 oktober 2022 tot en met 17
november 2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de
stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/
bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk
of mondeling een zienswijze over het ontwerp
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel
van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of
voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het KCC of met de heer T. Verdonk van de afdeling
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van
de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

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

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

Voor een compleet schadeherstel!
Nijverheidsweg 9
5527 AG Hapert
T 0497-38 59 08
info@autoschade-bleyenberg.nl
www.autoschade-bleyenberg.nl

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

Frank Sol
autobedrijf

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

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
Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

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

ZONDAG 9 OKTOBER
MTB NAJAARSTOCHT

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.

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
ZATERDAG 19 NOVEMBER
WANDELING
TERUG IN DE TIJD

Startpunt: ingang Knegselse kerk,
Steenselseweg 2. Tijd: tussen 13.00-14.30 uur.
Gratis deelname. Wandeling door '17e eeuws
Knegsel'. Langs de route staan vertellers met
aangrijpende verhalen.

ZATERDAG 15 OKTOBER
ZONDAG 16 OKTOBER
REVUE-AVOND ‘PROOST’

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

FOTOTENTOONSTELLING
AFC REUSEL

Locatie: De Kei, Kerkplein 69, Reusel.
Tijd: za. 15 oktober 14.00-22.00 uur,
zo. 16 oktober 10.00-17.00 uur. Gratis entree.

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

CONCERT SIGNS’

ZATERDAG 15 OKTOBER
DORPSFEEST HAPERT

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!

VOGELBEURS

Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00.
U kunt er vogels kopen en verkopen.
Er zijn meerdere handelaren aanwezig.
Ook zijn er vogelbenodigdheden te koop.

ZONDAG 16 OKTOBER

VR. 4 & ZA. 5 NOVEMBER

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.

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!

WOENSDAG 26 OKTOBER
KINDERMIDDAG 'GROOT GEWELD...'
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 13.30-16.30 uur. Entree: € 3,00.
Kinderen krijgen deze middag een
rondleiding. Ook gaan ze o.a. schatgraven,
knutselen en puzzelen.

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
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

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

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!

ZA. 5 & ZO. 6 NOVEMBER
Locatie: d'Ouw School, Oude Kerkstraat 18,
Veldhoven (Oerle). Tijd: za. 13.00 uur en
zo. 10.00 uur. Entree: € 1,00 (kinderen gratis).
Uitgebreide boekenmarkt (LP's, DVD's
en CD's). Voor iedere 50e bezoeker is er een
leuke verrassing!

ATB-CLASSIC
SCHERPENHEUVEL-HAPERT

EVENEMENT VERMELDEN?

Locatie: De Schakel, De Stad 5,
Hooge Mierde. Aanvang op beide dagen:
20.00 uur. Entree: € 10,00.

BOEKENMARKT OERLE

ZONDAG 30 OKTOBER

REUSELSE HUISKAMERQUIZ

PROMS MUSIC ON

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.

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 4

Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl
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Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 40

Sudoku #3

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

BY KRAZYDAD
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© 2013 KrazyDad.com

De puzzelprijs van deze week,
is een PC55-pakket bestaande
uit een heuptas (sport)handdoek
en bidon.

De winnaar van vorige week is:

4

Mia Oppers
uit Hapert

9 1

3
8 1

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

7

met de oplossing: ‘Adviescommissie’

1

5
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7

6 4
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1
3

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

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

9 2
3

6

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

6

1

4

Puzzel
& win!

8 2

4
3

© 2013 KrazyDad.com

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.

5 9

9 5

8

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

6
6 2

7
3 6
9
5

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.

2

Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 40

Sudoku #3
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8
7

3

Mia heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

2

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

4

©2015 KRAZYDAD.COM

dubbel zien

Within
eachtekeningen
of the fivehieronder
9x9 squares,
each
digit2 from
1-9enoccurs
onceZie
within
each row, column
De oude
herbergen
steeds
mensen
een schedel.
je het?
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

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

Cryptofilippine
Feest

A - Krijgt Willem Alexander met Vaderdag op bed (13)
B - ‘It’s my party’ van Lesley Gore en ‘(You gotta) fight
for your right (to party)’ van Beastie Boys (11)
C - Dansfeestje voor xtc-gebruikers (10)
D - Besteding om een mijlpaal te vieren (15)
E - Daarin voel je je als bruidegom in het pak genaaid (12)
F - Christelijke feestdag (16)
G - Niks feestelijks (4,3,3)
H - Luchtig feestartikel om uit te proberen (11)
I - Hierop ken je de feestgangers niet meer terug (9,3)

J KLMNOPQR-

Voor de laatste keer mensen ontvangen (17)
Daar dansen de muizen op tafel (5,4,2,6)
Deel van het koninklijk geslacht (10)
Om de kosten van de bruiloft te betalen? (11)
Feestnummer (4)
Partyboot (10)
Partij voor de dieren (11)
Vuurwerkparty (8)
Heb je nodig voor een
bruiloft op zee (12)

Cryptofilippine – Thema: Feest
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Haunted House
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Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord
door te geven via de website www.pc55.nl of mail naar puzzel@pc55.nl.
Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV Hapert.
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier!

"Perpetual optimism is a force multiplier."
-- Colin Powell
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Those who deny freedom to others deserve it not for themselves.
-- Abraham Lincoln

SAMURAI
SUDOKU
VOLUME 3, BOOK 1

9
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Talent Slagwerkorkest De Kempen CD-presentatie van Frans Timmermans
Een superleuk slagwerkproject voor volwassenen
KEMPEN - Heb je altijd al eens een slagwerkinstrument willen leren bespelen en
lijkt het je leuk om dit samen te doen? Dan
is dit je kans! Vanaf 27 november organiseren de muziekverenigingen St. Cecilia
Vessem, Sirena Hooge Mierde, Kunst Adelt
Hapert, De Goede Hoop Eersel, St. Willibrordus Diessen, de Volharding Duizel en
Concordia Reusel Nieuw Talent Slagwerkorkest De Kempen, een superleuk slagwerkproject voor volwassenen.
Dit is een primeur in Nederland. In tien repetities laten we je op verschillende slagwerkinstrumenten de kracht van het ritme ervaren. De
aftrap is op zondag 27 november. Dat belooft
een bijzonder gebeuren te worden onder de
enthousiaste muzikale leiding van Guus Pieksma uit Sneek (Friesland). Hij is initiatiefnemer
van dit nieuwe concept. Om mee te kunnen
doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben
of noten te kunnen lezen. De repetities duren

twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er
een pauze en belangrijk: het plezier staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een
feestelijk concert met de muziekverenigingen.
Doe jij mee?
Wij zorgen wij voor een lessenaar en een
slagwerkinstrument. Drumstel, pauken, grote
trom, kleine trom, bongo’s, marimba, xylofoon,
bekkens en nog meer. Alles is er. Verder krijg
je een complete orkestmap. Wie weet ontdek
jij bij ons een geweldige nieuwe hobby!
Alles wat je moet weten
Startdatum: zondag 27 november. Tijd: 10.0012.00 uur. Vervolg: iedere week op de zondagochtend. Tijd: 10.00-12.00 uur. Locatie: wordt
nog bekendgemaakt. Kosten: € 100,- per persoon voor het hele project. Na deze 10 lessen
zijn er geen enkele verplichtingen.Voor aanmelden, vragen en informatie: Eric de Laat,
tel. 06-13813193 of ericdelaat22@gmail.com.

POSTEL (B) - In het voorjaar van 2017 was
de laatste presentatie van de derde CD van
Frans Timmermans. Beter bekend als ‘dun
Timmer ut Reusel’ vanwege zijn vele optredens bij feesten en partijen.
Na deze geweldige muzikale artiestenavond
werd met regelmaat van de klok gevraagd
wanneer er weer zo’n avond georganiseerd
gaat worden. Helaas, vanwege de coronaperikelen, werd het even stil rondom de optredens maar Frans heeft zeker niet stil gezeten.
Op vrijdag 21 oktober is het weer zo ver. Dan
is de presentatie van Frans zijn 4e schitterende CD, vol met gevarieerde gitaarnummers
uit de jaren ‘60 en ‘70, waar we met z’n allen
nog leuke herinneringen aan hebben.
Nummers van The Shadows, The Spotnicks,
ZZ and the Maskers, Cliff Richard, Buddy
Holly, Will Tura en meerdere nummer één noteringen uit die tijd zullen zeker niet ontbreken. Frans heeft van diverse vocale nummers
instrumentale bewerkingen gemaakt, wat

heel uniek is. Aan deze CD-presentatie zullen
meerdere talentvolle muzikanten uit de naaste omgeving hun medewerking verlenen.
Zangeres Joke van Wanrooij, beter bekend
als ‘Joke van de Klok’ uit Reusel, zal helemaal
in stijl voor een leuke verrassing zorgen met
schitterende countrynummers. Vanuit onze
zuiderburen, het Belgische Achel, geeft sologitarist The Dearhunter acte de présence met
een aantal solo-gitaarnummers van hoog
muzikaalgehalte, welke erg mooi in de oren
klinken. Hij is een heel bekende sologitarist in
de muziekwereld. Vervolgens ontvangen we
allround muzikant Ton van Schaik met keyboard en zang.
Gezien de inhoud van het programma belooft het weer een leuke muzikale avond te
worden. Vanwege de te verwachten drukte is
de zaal al vanaf 18.30 uur geopend. De optredens beginnen om 20.00 uur en de entree is
gratis. U bent van harte welkom op vrijdag 21
oktober bij Dancing Heidelicht, Eerselseweg
100 in Postel (B).

Najaarsactie
2022

Kies voor topkwaliteit en gun uzelf
een échte Fitform!
Bij aanschaf van een fauteuil uit de Wellness- of Gemakcollectie ontvangt u voor max. € 500,- aan gratis luxe opties.
Kies bv. uit stoelverwarming, draaiplateau, accu, verrijdbare
tafel of beweegsysteem fitMotion.
Uw Fitform-dealer

ma: gesloten | di: gesloten | wo: gesloten | do: 9:00 - 18:00
vr: 9:00 - 20:00 | za: 9:00 - 16:00 | zo: gesloten

www.debruijnzitmeubelen.nl | Schoolstraat 29, 5541 EE Reusel
0497-641310 | info@debruijnzitmeubelen.nl
Geldig van 26 september t/m 31 oktober 2022; informeer naar de actievoorwaarden.

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

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.
Carbon racefiets, merk: Look. Ziet er netjes uit.
H 55 cm. Dura Ace remmen. Compact 2x10.
€ 295,-. Tel. 0497-641380.
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.
2 marmeren zuiltjes, oud-roze met grijs.
Hoogte 80 en 60 cm. Tel. 384692.
2 Topper matrassen (van Deursen), 1x 200 cm,
1x 210 x 90 cm. Natuurlatex, 9 comfortzones.
€ 50,00 per stuk. Tel. 0497-388147.

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

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.
PostBike Pro robuuste transportfiets, mat zwart,
3 versnellingen, framemaat 54, nw.st. € 300,-.
Tel. 06-11608256.
Ronde poef, katoen, grof gebreid, kleur: naturel,
afm. 50-50-35, merk Label51, als nieuw. € 35,00.
Tel. 06-11333324.
Atag rvs gaskookplaat met wokbrander, z.g.a.n.
€ 50,-. Tel. 06-30597748.

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

Ruim 100 miniatuur flesjes met sterke drank, o.a.
div. jenevers. Tel. 0497-388051.

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

Combi-magnetron, z.g.a.n. € 40,00.
Tel. 0497-388051.

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

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

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.

Colofon

Zinkwerk

Electra

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

WWW.CREATIEF-WEBSHOP.NL
Neem een kijkje op www.creatief-webshop.nl
Over powertexverf en toebehoren.
Paardenmest voor uw (moes)tuin afhalen op
Leemskuilen 24 in Bladel. Bijdrage van € 5,00
per aanhanger voor paardensnoepjes, wordt
op prijs gesteld, kan in brievenbus.
Melden niet nodig.

TE HUUR
TE HUUR: STALLING CARAVAN/CAMPER
In Reusel. Info: 06-22127508.

Bestel al je

SPORT
ARTIKELEN
eenvoudig via
onze website.

GEVONDEN

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

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

GEVONDEN: Wielrenner fietshelm, opschrift
Rabobank met sticker Lage Lande, mt. xl 5860-62. Langs fietspad Hulsel-Hooge Mierde op
zaterdag 1 oktober. Tel. 06-13172510.

VERLOREN
VERLOREN: Groene regenjas in Reusel.
Tel. 06-15497408.
VERLOREN: Zonnebril op sterkte in zwarte
hoes met rits op 9 augustus in Bladel.
Tel. 06-16195475.
VERLOREN: Polaroid zonnebril in Reusel op
16 sept. Waarschijnlijk in een van de winkels.
Tel. 0497-384327.
VERLOREN: Bril met zwart montuur.
Tel. 06-34298491.

GRATIS
GRATIS AF TE HALEN: School whiteborden en
schoolkrijtborden. Tel. 06-42969463.
GRATIS AF TE HALEN: Achterdeur met enkel
glas, 2.11 x 82 cm, nog goed in de verf.
Tel. 06-23279208.

GEVRAAGD
GEVRAAGD TWEEDEHANDS FIETSEN
EN OPKNAPFIETSEN
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.
GEVRAAGD: huishoudelijke hulp voor 1 à 2
uurtjes in de week, 18 euro per uur, in Hapert.
Tel. 06 34412325
GEVRAAGD: Oude bromfiets, flipperkast,
juxebox, buitenboordmotor, scooter,
elektrische fiets, boot, benzinepomp, etc.
Tel. 06-46331823.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur.
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg.
De aanleverspecificaties staan vermeld op de website www.pc55.nl.
Note:
Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer.
Zonder deze gegevens komt het bericht niet in aanmerking voor plaatsing. PC55 behoudt zich het recht voor om berichten
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.
Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is niet toegestaan de inhoud van de krant te vermenigvuldigen of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.
Redactie & Contactgegevens
PC55
Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40 • 5527 KV Hapert
Telefoon: 0497 - 844 588
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl

DIVERSEN

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

Paardenhooi in pakjes van eerste en tweede
snede. Ook nog grote balen tweede snede.
Tel. 06-53355802, Hooge Mierde.

CV Installatie Badkamers

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 3 uur
om de 2 weken in Lage Mierde.
Tel. 06-55842224.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TE KOOP
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GEVRAAGD OUD IJZER EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger,
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d.
(geen koelkasten en vriezers).
Snelle gegarandeerde ophaaldienst!
Tel. 06-17908458.
GEVRAAGD: Oude reclameborden, platen,
beelden. Kom graag kijken! Tel. 06-40211690.
GEVRAAGD: Oude tv of computer, gratis
ophalen in omg. Bladel, hoeft niet te werken.
Tel. 0497-387001.

Bladel
Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

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

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

De
professionele
pedicure

GEVRAAGD: Elektrisch kookplaatje.
Tel. 06-34412325.

PC55 is aangesloten bij
Drukwerk: Rodi Media

GEVRAAGD: 27 mc bakkies/scanners voor
verzameling. Tel. 06-45485000.

Pleun Bottram
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Duatlon 2022
REUSEL - De Reuselse atletiekvereniging AVR’69 organiseert op zondag 6 november voor de 21e keer de
Hermans Assurantiën Duatlon. Het is een run-ATB-run
wedstrijd die in de prachtige
bossen van Reusel plaats zal vinden.

Heksenboomwandeling
van WSV De Grenslopers
Woensdag 12 oktober
BLADEL - Deze wandelroute voert door
het gebied in Bladel waar de verhalen rond
de Heksenboom en de daarbij horende
roversbende van Zwarte Kaat zich volgens
de oude volksverhalen hebben afgespeeld.

Bende van de Zwarte Kaat. De omgeving van
landgoed Ten Vorsel biedt volop gelegenheid
voor een afwisselende wandeling door de
oude Kempische bossen met zijn heide en de
mooi gelegen kroonvennen.

Dat de verhalen nog steeds tot de verbeelding
spreken blijkt uit het feit dat de Heksenboom
in 2019 werd uitgroepen tot Nederlandse
Boom van het jaar. De routemakers hebben
op alle routes de markante boom in de route
opgenomen. Zo gaat de route ook langs de
plek waar in vroeger tijden de hut van Zwarte
Kaat moet hebben gestaan. De boerenhoeve
op landgoed Ten Vorsel is de plaats waar volgens de legende een baby op Driekoningenavond 1569 door de bende werd ontvoerd. Dit
vormde het begin van de vertellingen rond de

De routemakers bieden verschillende afstanden. Uiteraard zal de kadiwagen van de
Grenslopers weer op een strategische plekje staan. Hier kunnen de benen worden gestrekt onder het genot van een hapje en een
drankje. Men kan kiezen uit 4 afstanden: 7 km
(08.00-14.00 uur), 11 km (08.00-13.00 uur), 18
km (08.00-12.00 uur) en 26 km (08.00-11.00
uur). De startlocatie is Hotel De Tipmast, Tipmast 48a in Bladel. De start locatie is tot op
1,5 km bereikbaar met lijnbus 319, halte busstation Bladel.

De wedstrijd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de bekendste off-the-road
wedstrijden in Nederland met veel deelnemers uit de hele Benelux. De wedstrijd van 14
km - 64 km - 7 km is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar. Ook voor recreanten (vanaf
16 jaar) is er dit jaar weer een alternatief programma georganiseerd, met respectievelijk
afstanden van 7 km – 32 km – 3,5 km. Voor
zowel de recreatieve als de wedstrijdafstand
geldt dat je als individuele atleet/atlete of als
team (duo loper/fietser) in kunt schrijven.
Het evenement begint om 10.30 uur. Ook dit
jaar zal er weer een warme hap worden verzorgd voor de wedstrijdatleten. Start en finish
is op het terrein van AVR’69 op sportpark D’n
Hoek in Reusel. Douches zijn ruimschoots
aanwezig en in een ruime kantine bestaat de
mogelijkheid om na te praten, ook bij slecht
weer.
Deelname alleen toegestaan met ATB-fiets.
De inschrijvingen voor de Hermans Assurantiën Duatlon zijn geopend. Inschrijven
kan nu via de site www.avr69.nl. Geef je tijdig
op want door de groei die het evenement de
laatste jaren heeft doorgemaakt, is er een
limiet ingesteld van 300 deelnemers.
Deze wedstrijd is onderdeel van het Hammer
Nutrition Crossduathloncircuit. ATB’ers let
op: vergeet uw fietshelm niet!

Rikavonden
St. Jorisgilde
BLADEL - We gaan weer van start met
onze winter-rikavonden. De eerste
avond is op 12 oktober om 19.30 uur en
verder elke 2 weken tot eind maart.
Het is voor iedereen die zin heeft om gezellig een avondje te rikken. Er zijn geen
prijzen te winnen en meedoen is gratis.
Je bent welkom in ons Gildehuis Schuttersoord, Leemskuilen 16a in Bladel.

Bewegingsclub
voor senioren
BLADEL - Sporten doet iets voor de mens,
je wordt er blij van! Bewegen is goed voor
iedereen; van jong tot oud. En het is natuurlijk leuk om op die manier nieuwe mensen te ontmoeten en sociale contacten te
onderhouden, om daarna gezellig met zijn
allen een kopje koﬀie of thee te drinken.
Elke donderdagmiddag komt een groepje in
de leeftijd van 75 tot 90 jaar samen. Dit is in
DeGoeiPlak, om onder bezielende leiding van
bewegingscoach Ad van Heijst hun spieren
soepel te houden.
Kom uit huis en sluit gezellig aan, er kunnen nog genoeg mensen bij. Of loop vrijblijvend even binnen op donderdagmiddag bij
DeGoeiPlak, Kloostertuin 2 in Bladel. Tijd:
13.30-14:30 uur, daarna een kopje koffie of
thee. Aanmelden kan via mail bij Ivonne
Megens: ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl
o.v.v. gymactiviteit.

VACATURE
(24 - 40 UUR)

Wil jij
werken &
leren in
de zorg?

Meld je dan aan
voor het BBL-café!
Zit je nog op school en wil jij meer
weten over het volgen van een BBLopleiding in de zorg? Of heb je nu een
andere baan maar wil je graag een
switch maken naar de ouderenzorg?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Tijdens ons BBL-café geven wij een
presentatie over de leer-werktrajecten
binnen Oktober en vertelt een BBLleerling over zijn of haar ervaringen.
Ook is er de mogelijkheid om na de
presentatie één op één in gesprek te
gaan met een collega. Zij beantwoorden graag jouw vragen!

werkenbijoktober.nl

Wil jij ontdekken of een
BBL-traject bij jou past?
Meld je dan aan voor ons BBL-café!
Dinsdag 1 november
19.00 uur
Grand Café, Merefelt
(Parklaan 2, Veldhoven)
Aanmelden
Vanwege een beperkt aantal
plaatsen, vragen wij je om je aan
te melden voor het BBL-café. Dit
kan door een mail te sturen naar
recruitment@zorginoktober.nl
Vermeld daarin je naam, telefoonnummer en met hoeveel personen
je komt.

Wij zitten met onze handen in het haar
Kom jij ons team versterken als
administratief medewerk(st)er?
Bekijk de vacature of ga naar
www.leermakersacc.nl/vacatures
vacatures@leermakersacc.nl
013 - 505 2971
Vrijthof 25, Hilvarenbeek

PAROCHIE
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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.)

H. Johannes XXIII
Dinsdag 11 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk,
Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Woensdag 12 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk,
Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
20.00 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 13 oktober
Petrusklepel
Ze liepen vaak samen door het dorp: Jo en
Jan Jansen uit de Pius X Straat. Toen ik pas
in de parochie kwam, gingen ze nog samen
naar de Mis. En hun diamanten bruiloft was
een prachtig feest. Daarna had Jo extra zorg
nodig in de Floriaan. Elke dag ging Jan erheen. Daar zag ik ze ooit samen een ijsje eten,
verliefd als een jong stel. Dat er maar 3 maanden tussen het heengaan van (eerst) Jo en
Jan zou zitten, hadden we niet gedacht. Maar
Jan was echt op. In de zorghoeve in Vessem
heb ik hem de ziekenzalving toegediend. Het
was daar dat een manneke in de huiskamer
tegen me zei: ‘Je moet ’s morgens, ’s middags
en ’s avonds tegen Jezus zeggen: ‘Jij bent mijn
Vriend.’ Dat is onze grote troost en kracht als
christenen: de liefde van Christus, die sterker is dan de dood. Maar toch mist Bladel dit
mooie paar. We vergeten hen niet.
Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 8 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
(m.m.v. gemengd koor)

28e Zondag door het Jaar
Zondag 9 oktober

08.00 uur: Bladel, Kerk,
Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt
Gebedsdienst

H. Callistus
Vrijdag 14 oktober

Zaterdag 8 oktober
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 9 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Piet Pluijms en overleden familie Wouters
en overleden familie Pluijms
- Petrus Josephus van den Hout en
overleden echtgenote, kinderen en
kleinkinderen
- Piet Lavrijsen, Miet Lavrijsen-van Gompel
en overleden familieleden
- Bert Maas, Janus Maas
en Marie Maas-Jacobs

Woensdag 12 oktober

09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 13 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 14 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:

19.00 uur: geen Eucharistieviering

- Op de tweede zondag van de maand is er
na de Heilige mis gelegenheid om koffie/
thee te drinken in de pastorie.
- U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Graag
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Dinsdag 11 oktober

Je kunt de missen ook online volgen op

Maandag 10 oktober

19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

www.sintclemens.eu/kerk-tv

08.00 uur: Bladel, Kerk,
Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 15 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

29e Zondag door het Jaar
Zondag 16 oktober
09.15 uur: Casteren, Rozenkrans
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
(m.m.v. Klankbord)
10.45 uur: Rozenkrans Bladel/Hapert
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
(m.m.v. cantor)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel
13.00 uur: Bladel, doop Jens van Selst

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

Maandag 10 oktober

Bladel zondag:
- Piet Veron

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

28e Zondag door het Jaar

(Deze intenties zijn voor 15 en 16 oktober)

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 9 oktober: 10.00 uur. Livestream vanuit omliggende gemeente
Zondag 16 oktober: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Zondag 23 oktober: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, muziekdienst
- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 23 oktober: 10.00 uur. Ds. J. W. Beks uit Eindhoven
- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl

Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Casteren:
- Coletta en Jan Smetsers-Wouters
Hapert:
- Voor de H. Maagd Maria
Hoogeloon:
- Overleden ouders Lemmens-van Ham
en Wout

Mededelingen:
- Zondag 9 oktober gaat het gesprek verder
in Hapert over de mistijden en het gebruik
van de Severinuskapel, aansluitend aan de
Mis van 11.00 uur.
- In de oktobermaand bidden we voorafgaand
aan de Missen de Rozenkrans of een tientje
na afloop.

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.

T e l . 0 13 - 50 5 25 8 0
Beekseweg 10 A ■ 5087 KB Diessen
www.vanhamond-uitvaart.nl
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AGENDA
MAANDAG
10 OKTOBER
T/M
VRIJDAG 14 OKTOBER

DANKBETUIGING
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken
voor de vele hartverwarmende reacties, kaarten en bloemen
na het plotseling overlijden van onze lieve zoon, broer en vriend.

JARNO BAMS

Maandag:

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-11.00 uur: bestuursvergadering SVH
09.00 uur-11.30 uur: bestuursvergadering d’Ouwe Pastorie
10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

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-16.30 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

Het is voor ons een grote steun geweest te ervaren
dat Jarno door zoveel mensen gewaardeerd werd.
Voor altijd veilig in ons hart.
Miranda, Etienne Bams-Burgmans
Ruben *
Bjurn
Evi

Taizéviering in Protestantse Kerkje
EERSEL - Op donderdag 13 oktober is
de eerste Taizéviering van het seizoen
2022/2023 in het Protestantse Kerkje,
Markt 38 in Eersel. Aanvang is om 19.30
uur.
De viering is in de stijl van de oecumenische
broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk.
Naast een aantal korte overwegingen zijn er
liederen, die veelal zacht worden gezongen
en door herhaling als een mantra werken. Er

is in het midden van de viering gelegenheid
voor iedere bezoeker om een kaarsje aan te
steken op het lichtaltaar, waarna er stilte is
voor eigen overwegingen.
Iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing, is van harte welkom bij onze viering. Voor meer informatie over de vieringen
in Eersel kunt u gaan naar onze website:
www.taizevieringen-eersel.nl

Dominee Pieter van Winden, regiopredikant in de Kempen

KEMPEN - De protestantse kerken in de
Kempen doen het allemaal best goed.
Maar het kan misschien nog beter. Hoe?
Door positieve samenwerking en nieuwe
initiatieven. En dus sloegen deze kerken de
handen ineen: de protestantse kerken in
Bergeijk, Hoogeloon-Eersel, Bladel, Veldhoven, Valkenswaard en Waalre. Ze behouden ieder hun zelfstandigheid. Samen
vormen ze al een tijd een combinatie de
Kempen-gemeenten.

Nu werd het tijd voor een nieuwe stap. Ze
hebben samen een regiopredikant aangesteld, dominee Pieter van Winden. Pieter
van Winden is ervaren in vernieuwingen en
reorganisaties van kerken door het hele land.
Hij zal in deeltijd en eerst maar eens een jaar
mee gaan werken in de Kempen. “Samenwerking”, zegt hij, “is nodig als je wilt vernieuwen.
Want je kunt van elkaar leren, elkaar aanvullen. Voor mezelf staat samenwerking met
en tussen de predikanten, kerkbesturen en
gemeenteleden voorop. Maar het gaat zeker
ook om samenwerking tussen de Kempengemeenten en de burgerlijke overheid, scholen,
de cultuursector, het sociaal werk, mogelijk
ook het bedrijfsleven. Iedereen is gebaat bij
een liefdevolle samenleving. En dat is waar
kerken vanwege Jezus voor staan.”
Het klinkt allemaal positief en opbouwend.
Op zondag 16 oktober vieren de Kempengemeenten de verbintenisdienst van de Kempen
en ds. Pieter van Winden in de protestantse
kerk in Eersel. De dienst begint om 10.00 uur.
Ds. Matthijs de Vries leidt de viering.

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

Rondweg 26 Bladel
Areven 4 Eersel
0497-383193
www.berkenloonen.nl
facebook.com/berkenloonen

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

www.pc55.nl
goed om te weten
Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel
in Netersel worden regelmatig gebedsvieringen gehouden.
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 en voor Flip Michiels
nms. oude vriendengroep van Hans.

Wij verwerken
de as of vingerafdruk
van uw dierbare
in een sieraad
voor een
blijvende herinnering.

- 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

Een mooi
afscheid
versterkt
de herinnering
Susanne Groeneveld
uitvaartbegeleiding
Bladel

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36
www.edelsmidsebladel.nl

06- 33702021
www.
susannegroeneveld.nl
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Gealux Twinz 8130
2 motoren sta op
Advies € 3641
DitZit prijs
€ 2999

Gealux Twinz 8230
2 motoren sta op
Advies € 3575
DitZit prijs
€ 2999

Gealux Twinz 110
2 motoren sta op
Advies € 3580
DitZit prijs
€ 3109

Gealux Brabant
Handmatig
Advies € 1994
DitZit prijs
€ 1599
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Gealux Brabant
Handmatig
Advies € 1994
DitZit prijs
€ 1599

De Relaxfauteuil specialist van Brabant

Gealux Twinz 8002
2 motoren sta op
Advies € 3639
DitZit prijs
€ 2499

Gealux Twinz 8005
2 motoren sta op
Advies € 3651
DitZit prijs
€ 2919

Dat Zit Majestic
2 motoren sta op
Advies € 4080
DitZit prijs
€ 3469

Dat Zit Majestic
2 motoren sta op
Advies € 4080
DitZit prijs
€ 3469

Dat Zit Majestic
2 motoren sta op
Advies € 4080
DitZit prijs
€ 3469

250 stoelen direct uit voorraad leverbaar

Fabulous 5
2 motoren accu
Advies € 2628
DitZit prijs
€ 1899

Gealux Milton
Handmatig
Advies € 2099
DitZit prijs
€ 1199

Gealux 108
2 motoren Sta op
Advies € 3723
DitZit prijs
€ 1999

Gealux Arc 8021
1 motor
Advies € 3459
DitZit prijs
€ 2999

Dorpsstraat 15 Riethoven WWW.DITZIT.NL 040-2013103

Gealux 8002
Sta op
Advies € 3639
DitZit prijs
€ 2499

info@ditzit.nl

