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Geven maakt rijk
Stichting ANDERS verbindt
hulpvragers aan ondernemers
Door Renate Matthijssen
Stichting ANDERS verbindt ondernemers
aan mensen in een kansarme situatie. Jans
van de Ven is projectcoördinator en omdat
de activiteiten van Stichting Anders zich
als een olievlek aan het uitbreiden zijn,
vraagt ze in de Kempen aandacht voor de
stichting. De doelgroep is namelijk ook
hier te vinden en dus ligt er ook hier een
mooie taak voor haar.
Schaam je niet voor armoede
Stichting ANDERS begon in 2015 in Dordrecht met één enkele hulpvraag en werd
langzaam steeds groter. Inmiddels kent de
stichting een aantal regio’s en groeit het nog
steeds. Het doel van Stichting is even simpel
als doeltreffend: ondernemers verbinden aan
mensen in een kansarme positie. “Aan de ene
kant heb je ondernemers die zich graag van
hun beste kant laten zien en willen delen met
mensen die het minder getroffen hebben.
Aan de andere kant zijn er mensen die in
echte armoede leven en héél blij worden van
een gift. Wij proberen letterlijk een kloof te
dichten en dat lukt steeds beter”, vertelt Jans,
die opgroeide in Bladel en Hapert. “Armoede
is niet altijd je eigen schuld, vaak overkomt
het je en geloof me: er komt nog een golf aan.
Je hoeft je niet te schamen om hulp te vragen
als het even niet meer lukt. Ik weet inmiddels
vanuit ons netwerk dat er voldoende hulp te
krijgen is.”
Procedure
Jans legt graag uit hoe Stichting ANDERS
werkt: “De hulpvragen die we binnen krijgen kunnen van de hulpvrager zelf zijn, maar
kunnen ook via een mantelzorger of iemand
van een maatschappelijke instantie als Neos,
Leger des Heils of bijvoorbeeld de Voedselbank bij ons terecht komen. Wij gaan bij

iemand op huisbezoek om te inventariseren waar behoefte aan is. We kijken wat we
kunnen doen en hoe we dat kunnen gaan
doen. Dan zoeken we heel gericht naar een
ondernemer – in eerste instantie iemand uit
ons netwerk – en vragen om de dienst of het
goed. Soms ontmoeten de hulpvrager en de
ondernemer elkaar maar dat hoeft niet per
se.”
Doneren
Ondernemers kunnen op verschillende manieren de stichting ondersteunen. Jans: “Door
een goed of dienst te geven, door € 1,- per dag
te doneren (€ 365,- per jaar) of door partner
PLUS voor € 1.000,- per jaar te worden. Wij
zijn blij met elke vorm van hulp en wij kunnen
niet inschatten wat haalbaar is voor een ondernemer. Soms kan hij/zij een paar uurtjes
tijd sponsoren maar soms heeft hij/zij het zó
druk dat hij liever alleen materiaal schenkt of
een geldbedrag. Samen met een paar vrijwilligers binnen onze stichting, zorgen wij dat de
spullen op zijn plek komen. Is er méér hulp
nodig dan verwachten we dat dit uit het netwerk van de hulpvrager komt. Op die manier
ontstaat namelijk nog meer verbinding. Ook
vragen we de hulpvrager iets voor een ander
terug te doen. Op die manier wordt ‘de beweging van geven’ doorgegeven.”
Geven maakt rijk
“Geven maakt rijk”, is de stellige overtuiging
van Jans. “Ik hoor het zo vaak van de ondernemers die in ons netwerk aangesloten zijn.
Het gaat soms om iets kleins: een pot verf of
het uitlenen van een verhuiswagen. Het kan
ook groter: een nieuwe vloer, hulp bij het opzetten van de administratie, meer fysiotherapie als de zorgverzekeraar niet meer vergoedt
lees verder op pagina 3

“Geven maakt rijk”, is de stellige overtuiging van Jans. “Het gaat soms om iets kleins: een pot verf of het uitlenen van
een verhuiswagen. Het kan ook groter: een nieuwe vloer of hulp bij het opzetten van de administratie. Onderschat de
impact van een gift nooit want een klein gebaar kan grote gevolgen hebben.”
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GGD Brabant-Zuidoost werkt samen
met de zorg voor herhaalprik

GGD Brabant-Zuidoost zet haar capaciteit
optimaal in om de risicogroepen en zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Naast de 2 vaccinatielocaties in
Helmond en Eindhoven vaccineert de GGD
speciaal voor zorgmedewerkers ook op locatie bij zorgaanbieders. Samen zorgen we
er zo voor dat we kwetsbaren in de regio
beschermen, de zorg bereikbaar houden en
uitval door ziekte helpen voorkomen.
Mobiele team van GGD BZO vaccineert
zorgmedewerkers en kwetsbaren
“GGD Brabant-Zuidoost zet ook in deze vaccinatieronde weer een mobiel vaccinatieteam
in om specifieke doelgroepen laagdrempelig
te vaccineren. Bij de 4 ziekenhuizen in de
regio, het Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Máxima Medisch
Centrum, vaccineren we sinds deze week de
zorgmedewerkers op de locatie. Dit initiatief
is deze week bijzonder goed ontvangen, de
opkomst van zorgmedewerkers is hoog en
deze extra service wordt erg gewaardeerd”,
vertelt Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid van GGD Brabant-Zuidoost.
Vaccinatie van inwoners en medewerkers
van zorginstellingen
Het mobiele team van de GGD bezoekt de
komende weken ook de zorginstellingen in de
regio die zelf niet over een medische dienst
beschikken. Zowel de inwoners als de zorgmedewerkers kunnen hun herhaalprik in de
eigen zorginstelling krijgen als zij dat willen.
Voor de zorginstellingen in de regio die zelf
hun inwoners vaccineren, komt de GGD binnenkort met een voorstel om de herhaalprik
ook aan hun zorgmedewerkers laagdrempelig aan te bieden.
Ondersteuning van huisartsen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft huisartsen de opdracht
gegeven om niet-mobiele thuiswonenden te
vaccineren. Huisartsen mogen een beroep
doen op de GGD voor ondersteuning hierbij.
“Gezien de beperkte capaciteit bij de huisartsen doen we wat we kunnen om ze hierbij
te ondersteunen. Omdat thuisvaccinatie nu
eenmaal veel meer tijd kost dan vaccinatie op
onze locaties, zagen we de wachttijden rap
oplopen tot wel 2-3 maanden. Ik ben er trots
op dat onze medewerkers zich vanmorgen
spontaan aanboden om ook op zaterdagen
te komen werken, zodat we met meerdere
teams op pad kunnen om deze mensen thuis
te vaccineren. Dit tekent de inzet die onze
medewerkers dag in dag uit laten zien om
de kwetsbaren en zorgmedewerkers in onze
regio te beschermen tegen corona.”

Iedereen die dat wil, kan zich binnen een
paar dagen laten vaccineren binnen de regio
Alle overige inwoners kunnen voor hun vaccinatie terecht op de vaste vaccinatielocaties in
de regio Zuidoost-Brabant. Ellis Jeurissen: “In
de regio is er ruimte voor 4.200 prikken per
dag, dat is de opdracht die we hebben gekregen en daar staan we voor klaar. De locatie
in Eindhoven biedt beperkte capaciteit, dat is
een feit, de huidige locatie is nu volgeboekt.
Vergeet niet dat we op de XL-locatie Helmond iedere dag nog ruimte hebben, als je je
snel wil laten vaccineren, kun je in Helmond
terecht. Daar kunnen inwoners die slecht ter
been zijn voor de deur uitstappen, de wachtrij is binnen en de begeleider kan zijn auto
dichtbij parkeren.”
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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

Nieuwe vaccinatielocatie Eindhoven op
maandag 17 oktober open
Wie toch liever in Eindhoven de herhaalprik
haalt, kan vanaf 17 oktober op afspraak terecht op de nieuwe vaccinatielocatie (parking
Antoon Coolenlaan). “Eerder hebben we 19
oktober gecommuniceerd als startdatum,
maar de bouw verloopt zo voorspoedig dat
we op maandag 17 en dinsdag 18 oktober
kunnen gaan proefdraaien met een beperkt
aantal vaccinatielijnen. Vanaf 17 oktober is er
dus extra capaciteit in Eindhoven en vanaf 19
oktober kunnen we 2.500 inwoners per dag
vaccineren op de locatie Antoon Coolenlaan.”
Heb je vragen of twijfels over vaccinatie?
Kijk voor betrouwbare informatie op de website mijnvraagovercorona.nl. Wil je in gesprek
met een onafhankelijke zorgprofessional? Bel
0800-1351 of kijk op
www.vragenovercorona.nl

Nieuwe skylines

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO
VAN

Markt 4
wE KOMEN OOK MET
ONZE GORDIJNBUS
BIJ JE LANGS!

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

VARING
MEER DAN 40 JAAR ER
Besparen met:

zonnepanelen ● warmtepompen ● zonneboilers

wintergordijnen

Wist u dat je met de juiste overgordijnen
in een vrijstaand huis tot wel 300m3
gas per jaar kan besparen?!

0497-645800

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

PC55... bijna
iedere week op de mat!

www.bam-wonen.nl

Whatsapp 06-30567913
BAM Wonen & Lifestyle

Lange Voren 1 5541 RS Reusel

info@bam-wonen.nl
bam_wonenenlifestyle

Ma t/m vr 9:00 - 17:00 & Za 9:00 – 16:00
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GOED DOEN

Ben je ondernemer en wil je kennis maken met
ANDERS Eindhoven?
Op 20 oktober, van 15.30 tot 18.00 uur, vindt de partnerbijeenkomst plaats in Microlab,
Kastanjelaan 400 in Eindhoven. Succesvol ondernemer Eric van Schagen (SIMAC)
komt bij deze netwerkbijeenkomst spreken over maatschappelijk verantwoord
ondernemen en we delen het netwerk. Aanmelden vóór maandag 17 oktober via:
https://forms.gle/hYsLreZ6o3eLBnta8
vervolg van pagina 1

of een nieuw kunstgebit. Onderschat de impact van een gift nooit want een klein gebaar
kan grote gevolgen hebben.” Juist de verbinding die ontstaat door het geven, maakt de
stichting zo succesvol. “In de regio Eindhoven
helpen we nu ongeveer 120 mensen per jaar”,
vertelt Jans. “We zijn nu heel langzaamaan
onze focus ook richting de Kempen aan het
leggen. Hier wonen ook mensen in armoede
en zijn ondernemers met een groot hart.”
Netwerk
Stichting ANDERS is een landelijk opererende stichting maar richt zich op de regio. “Ik
hoef me niet bezig te houden met hulpvragen
uit Rotterdam”, meldt Jans. “Hoewel ik natuurlijk wel altijd mijn oren en ogen open heb

om te kijken of ik wellicht koppelingen kan
leggen. Ik benader de ondernemers soms
‘koud’. Dan heb ik een heel gerichte vraag en
niemand in ons netwerk die ons kan helpen
maar het gebeurt ook via netwerkbijeenkomsten dat ik over onze stichting vertel en
zo meer bekendheid genereer. Het doel van
onze stichting wordt altijd warm ontvangen.
Er is veel goedheid in de wereld hoor, zeker
bij ondernemers.” Mocht er ooit een vraag
binnenkomen waar Stichting ANDERS geen
hulp kan bieden, dan sturen de coördinatoren deze door naar de juiste instantie. “We
hebben regelmatig contact met andere hulporganisaties en weten elkaar goed te vinden,
als het belang van de hulpvrager in het geding is.”

WIJ ZOEKEN EEN

ZATERDAG HULP

VOOR ONZE WINKEL HAPERT EN REUSEL.
GOEDE VERDIENSTEN! INFORMEER IN
ONZE WINKEL OF BEL 06 - 33318139
Beste Klanten,
Om de energiekosten enigszins in de hand
te houden hebben we, met pijn in ons hart,
het besluit moeten nemen om
onze bakkerij en winkels
vanaf maandag 24 oktober
op de maandagen gesloten te houden.
We hopen op uw begrip hiervoor.

VASTE
AANBIEDINGEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Melkwit of tarwe
Melkwit of tarwe
Fijn/grof volkoren
Licht mout
Zesgranen
Gelders volkoren

€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70

Deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

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

Vrijwilligers gezocht
Jans is voor Stichting ANDERS nog op zoek
naar enkele vrijwilligers. “We zouden blij zijn
met enkele mensen die de huisbezoeken
kunnen doen en willen inventariseren waar
behoefte aan is bij de hulpvragers. Daarna
gaan Bart, de projectleider en ik, de projectcoördinator, op zoek naar de ondernemer die
bij de hulpvraag past. Ook willen we graag
in contact komen met mensen die zich voor
één jaar aan één hulpvrager willen verbinden.
Die op regelmatige basis gaat informeren
naar de stand van zaken en mogelijke nieuwe
hulpvragen. Soms is het met één donatie niet
opgelost en heeft iemand meer begeleiding
nodig. Dan is rust gewenst en mag het tijd
kosten om iemand weer op het juiste spoor
te zetten.”
Wie interesse heeft in één van de functies,
kan contact opnemen met Jans van de Ven.
Bel haar gerust op 06-19424762 of stuur een
mailtje naar jvdven@stichtinganders.nl. Uiteraard is Jans ook blij als ondernemers die
iets te geven hebben, zich via dit emailadres
melden. “Hoe groter het netwerk, hoe beter”,
aldus Jans. “Goed doen is altijd fijn en ondernemers kunnen daarmee een stukje trots uitstralen met hun product of dienst.”

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert
Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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

Lopersgroep DES
EERSEL - Wil je goed en
verantwoord hardlopen,
maar niet alleen? Dat kan!
Lopersgroep DES biedt
voor ieder niveau een
leuke en passende training
aan, van beginners tot en
met ervaren lopers.
Naast de vaste trainingen op dinsdagavond,
donderdagavond en zondagochtend gaan
we regelmatig naar wedstrijden, zowel op de
baan, weg als onverhard. Denk hierbij aan de
Tilburg Ten Miles, Marathon van Eindhoven,
Kempische Crosscompetitie, Kempentrail,
Valkenloop en onze eigen Parelrun. Daag jezelf uit en loop mee. Sluit 4 weken gratis aan
en neem contact op via
www.avdes.nl

I Love to Cook

VERMAKELIJK

met Ivanka
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Expositie fotoclub Zzzoom

Vakantie op de Veluwe: Na een bosrijke route
gefietst te hebben, streken we neer op het terras
van een restaurant. Op de menukaart viel mijn
man’s oog op de naam Pannegies, wat
aangeduid werd als een regionaal stoofgerecht.
Wij vroegen de serveerster of het wel een
geschikte keuze was zo hartje zomer, jazeker
reageerde zij enthousiast. Het recept stond
zelfs in de menukaart. Natuurlijk had het thuis
niet dezelfde smaak als daar, maar na wat aanpassingen komt dit toch aardig in de richting.

EERSEL - De jaarlijkse expositie van de
fotoclub Zzzoom in Eersel staat weer voor
de deur. Op 28, 29 en 30 oktober presenteren de leden van Zzzoom foto’s die ze het
afgelopen jaar hebben gemaakt. De club
telt 25 leden en elk lid levert 3 foto’s.
Het geheel vormt een gevarieerd aanbod
van vaak verrassende en creatieve foto’s:
portretten, landschappen, stadsgezichten,
maar ook meer abstracte foto’s.

Veluwse Stoof

De bezoekers kunnen een stembriefje invullen met hun top 3. Voor de leden altijd weer
spannend welke de winnende foto’s zullen
zijn. De opening van de expositie vindt plaats
op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur door de
burgemeester van Eersel. Voorafgaand aan
de opening geeft de heer Nick Seijkens een
presentatie. Nick Seijkens is geen fotograaf,
maar beeldend kunstenaar. Schilderen en fotograferen hebben veel gemeen. Begrippen
als lichtinval, compositie e.d. zullen bij deze
presentatie zeker aan de orde komen. We zijn
benieuwd.

Ingrediënten
• 600 gram sukade lappen
• 2 uien
• 1 kleine winterpeen
• ½ knolselderij
• 50 gram roomboter
• 2 el bloem
• 300 ml rode wijn
• 200 ml water
• 1 groentebouillonblokje
• 1 of 2 laurierblaadjes
• zout en peper
• 1-2 el kersenjam

De presentatie start om 19.00 uur. De openingstijden van de expositie zijn vrijdag van

Bereiding
Maak de uien schoon en snipper ze fijn. Snijd de sukadelappen in kleine blokjes van 2x2cm en
bestrooi royaal met peper en zout. Verhit de boter in een braadpan en bak hierin, op hoog vuur,
het rundvlees snel aan alle kanten bruin aan. Haal het vlees uit de pan en fruit de ui in de pan
met restjes boter tot de snippers er glazig uitzien. Doe het vlees terug in de pan en zet het vuur
lager. Strooi de bloem in de pan en roer alles goed door elkaar. Giet, beetje bij beetje goed roerend de wijn erbij en daarna het water. Voeg ook het bouillonblokje en laurierblad (naar smaak)
toe. Breng het mengsel aan de kook en laat alles op laag vuur met een deksel op de pan 1½
uur zachtjes stoven (doorkoken). Maak ondertussen de knolselderij en wortel schoon en snijd
deze ook in kleine stukjes. Voeg de groentes toe en laat nogmaals 1½ uur stoven. Verwijder de
laurier en roer de jam naar smaak door de stoofpot. Het lekkerst is om de stoofpot nog een
nachtje te laten intrekken.
Voor: 4 personen

14 oktober 2022

Voorbereiding ≈ 20 min

Klaar in: 4 uur

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

wsz.nl

20.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag
van 12.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis!

Collecte Sinterklaas comité Hapert
HAPERT - De intocht van Sinterklaas in Hapert gaat dit jaar plaats vinden op zondag
13 november. Hiervoor wordt u binnenkort
nader geïnformeerd. In de week van 17 tot
en met 21 oktober wordt hiervoor de jaarlijkse collecte gehouden door het Sinterklaas comité Hapert.
De opbrengst hiervan wordt gebruikt om er
een feestelijke dag van te maken voor alle
kinderen in Hapert. Wij hopen op uw gift.
Wilt u een steentje bijdragen aan deze of een
andere activiteit van het Sinterklaas comité,
bijvoorbeeld als collectant of vrijwilliger, mail
dan voor meer informatie naar sinterklaashapert@hotmail.com.

Bladel

De
staat voor
ons voor
woonplezier
WSZ • Dijk 16, 5521 AX Eersel • (0497) 51 78 35 • info@wsz.nl • wsz.nl

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

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

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

De
professionele
pedicure

Pleun Bottram
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Klein beginnen om groot te eindigen
Antoon Poppeliers neemt na 25 jaar afscheid als voorzitter van De Kloostertuin
Door Renate Matthijssen
HAPERT - Op 1 oktober legde Antoon Poppeliers zijn voorzittershamer bij Stichting
Steunpunt de Kloostertuin voor de laatste
keer neer. Exact vijfentwintig jaar heeft hij
daar de leiding gegeven maar zijn gezondheid noopt hem nu iets rustiger aan te doen.
Dat gaat hij doen maar niet zonder eerst
nog een keer terug te kijken en zijn medebestuursleden en partners te bedanken.
Geschiedenis
Het kan niet anders dan dat we even terug
moeten naar het verleden. Na een arbeidzaam leven als slager en keurmeester voor
vee en vlees, kreeg Antoon meer vrije tijd.
“Ik geloof dat er niet één dag is geweest dat
ik me sindsdien heb afgevraagd wat ik eens
zou gaan doen. Meteen wisten ze me te vinden. Ik had al verschillende bestuursfuncties en je weet hoe het gaat: als je iets doet,
kan er altijd iets bij. De vrouw van toenmalig
burgemeester Grem - beschermvrouwe van
KBO - en meester van Hout kwamen bij mij
informeren of ik interesse had om voorzitter
te worden bij de KBO in Hapert. Daar ging
het niet zo goed mee. Ik stribbelde tegen tot
ons Sjan tegen mij zei: ‘Doe het maar Antoon,
help ze maar uit de brand.’ De rest is geschiedenis, zeggen ze dan.”
De Kloostertuin
Antoon was selectief in wie hij in het bestuur
wilde. “Ik ben op een avond gaan zitten om te
bedenken wie ik zou kunnen vragen. Ik wilde
mensen persoonlijk benaderen want dan heb
je de meeste kans dat ze ‘ja’ zeggen.” Sowieso staat Antoon erom bekend als persoon
waar het lastig ‘nee’ tegen zeggen is. Sjan
grinnikt vanaf de andere kant van de kamer:
“Ik heb het wel geleerd hoor, in de afgelopen
60 jaar.” Maar goed, terug naar Antoon, die
de KBO nieuw leven wist in te blazen. “Een
paar jaar later sprak burgemeester Grem mij
aan of interesse had om samen met hem een
Steunpunt voor senioren op te zetten. Hij had
zoiets in Middelbeers opgezet en dat was een
succes gebleken. Ik heb ja gezegd maar op
voorwaarde dat ik het op mocht zetten op de
manier die ik voor ogen had. Dat we zorg en
welzijn voor ouderen maar ook voor eenzame
mensen en mensen met een beperking konden combineren. Dat was akkoord en zo ben
ik begonnen.”
Klein beginnen om groot te eindigen
Klein beginnen, dat is altijd het idee van Antoon geweest, in alles. “Je kunt niet anders,
is mijn idee. Opbouwen begint altijd vanaf de
grond en met kleine stapjes hou je het overzicht. Eén van de eerste dingen die ik heb
opgezet, is de Klussendienst. Vrijwilligers die
bij de doelgroep een klein klusje gingen doen.

Variërend van een gloeilamp verwisselen tot
een lekkend leertje in de kraan vervangen.
Ik had dat niet zelf bedacht hoor, het idee
komt uit de katholieke kerk waar men zeker
in vroeger jaren, saamhorigheid nog begreep.
Ik wil niet opscheppen of zo maar het werd
een groot succes, omdat we de regels scherp
hielden en de lokale middenstand erin betrokken. Als we een onderdeel moesten hebben, haalden we dat bij de lokale ondernemers en dat schept een band.”
Voorbeeld
Er kwamen aanvragen voor spreekbeurten
over het Steunpunt uit het hele land. “Ik ging
graag vertellen over onze organisatie en van
elke plaats waar ik kwam, leerde ik weer iets.
Soms hoe iets niet moest. Maar de combinatie van zorg en welzijn, bleek een gouden
formule en heeft in veel plaatsen in het land
navolging gekregen. Ik ben daar echt trots op.
Maar ik vind dat de eer vooral gaat naar de
vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de
inwoners. Ik kan wel een Klussendienst op
willen zetten, als ik geen klussers heb, wordt
het geen succes. In Hapert bleken voldoende mensen te zijn die zich voor een ander in
wilden zetten. De grootste voldoening haal ik
uit het feit dat Sjan mij altijd gesteund heeft,
zodat ik mijn werkzaamheden uit kon voeren. De dankbaarheid die ik terug heb gekregen van de mensen die we betrokken bij De
Kloostertuin is ook heel waardevol.”
Armoede leren zien
Antoon was zelf één van de drie vrijwilligers
die belastingformulieren invulden voor de
doelgroep. “Toen heb ik pas echte armoede
leren zien”, zegt hij daarover. “Van mensen
waar je het niet van verwacht maar die geen
dubbeltje hebben. Juist die mensen heb ik
gestimuleerd naar de Kloostertuin te komen.
Want armoede brengt bijna vanzelf eenzaamheid met zich mee. Als je het je niet kunt veroorloven om op een terras te gaan zitten met
vrienden en een kop koffie te drinken, kom je
op den duur nergens meer. Bij De Kloostertuin waren ze welkom en hielden we de prijzen van een kop koffie laag. En ik hield mijn
mond; van mij heeft nooit iemand persoonlijke informatie gehoord. Zulke dingen hou je
voor je, is mij geleerd. Maar je mag niemand
uitsluiten. Niet op basis van geloof, geslacht
of ras, maar zeker niet op basis van de bankrekening.”
Doorzetten
Antoon is een doorzetter. “Ik geef niet gauw
op”, lacht hij. “Als ik ergens in geloof, ga ik ervoor. Daarbij blijf ik wel altijd respectvol want
aan ruzie heeft niemand iets en met geweld
krijg je niets voor elkaar. Het lukt mij telkens
om de juiste mensen bij elkaar te brengen die
samen mooie dingen voor het dorp neer kun-

Klein beginnen, dat is altijd het idee van Antoon geweest, in alles. “Je kunt niet anders, is mijn idee. Opbouwen begint
altijd vanaf de grond en met kleine stapjes hou je het overzicht. Eén van de eerste dingen die ik heb opgezet, is de
Klussendienst. Vrijwilligers die bij de doelgroep een klein klusje gingen doen. Variërend van een gloeilamp verwisselen
tot een lekkend leertje in de kraan vervangen.”
nen zetten. Nogmaals: wat er ook gebeurd
is in Hapert, dat deden we samen. Met de
gemeente, met vrijwilligers, met inwoners
en met partners als ondernemers en bijvoorbeeld PC55. Sámen, dat is mijn toverwoord.”
Genieten van de oude dag
Als blijk van waardering heeft Antoon een
bankje en het ere-voorzitterschap geschonken gekregen van Seniorenvereniging Hapert.

Dat wordt - of is inmiddels - geplaatst bij
d’Ouwe Pastorie. Met het achterlaten van de
oude naam, maakte ook de voorzitter plaats
voor nieuw bloed. “Ik heb er alle vertrouwen
in dat ze al het goede dat in Hapert is ontstaan, zullen voortzetten. Ik kijk met trots
terug op mijn tijd als voorzitter, maar ik ga het
nu – op doktersadvies – rustiger aandoen. Ik
hoop nog een paar mooie jaren met ons Sjan
te kunnen genieten van onze oude dag.”

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

Openings
ma. t/m vr. van 9.00 tot 1
Broekstraat
15tot 1
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
IT EIGEN KWEKERIJ
Ber

Potchrysanten
Onbeperkt eten én
drinken*

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

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 17,50

Tel. 06-222 09

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

EIGEN KWEKERI
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”
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 +

MA-WO-DO

VR-ZA-ZO

€ 7,30
€ 16,30
€ 27,50
€ 26,50

€ 8,30
€ 19,00
€ 32,50
€ 30,50

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

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

All inclusive

vanaf

€ 26,50 p.p.

www.bamboo-inn.nl

Oude Provincialeweg 23 • Hapert

Tel. 0497 - 38 44 19
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Fijn lopen is belangrijk
Fijn lopen en staan is belangrijk, voor alle leeftijden. We
staan, lopen, wandelen, sporten, werken, spelen. Als dit
niet goed lukt door pijnklachten, kunnen deze het dagelijks leven flink beperken. En dat is zonde, want vaak
kunnen de klachten verholpen worden. Als podotherapeut en manueeltherapeut vind ik het prachtig om
mensen weer fijn te laten bewegen, met name bij het
lopen, staan en hardlopen. Vanwege mijn achtergrond
kijk ik niet alleen naar uw voet, maar naar uw gehele
‘keten van bewegen’ van voeten tot en met het hoofd.
In het lichaam zit tenslotte alles aan elkaar vast.

Hierdoor kwam een draaiing in het bekken bij lopen,
waardoor rugklachten ontstonden.
Behandeling
Voor mevrouw maakte ik een zooltherapie om de
voetafwikkeling te verbeteren en het bekken terug in
balans te brengen.
Deze zolen kunnen in
meerdere schoenen
worden
gedragen.

Een voorbeeld
Zo zag ik een dame met voetpijn in de praktijk, in de
bal van de voet. Na een gesprek over haar klachten
bleek er ook lage rugpijn aanwezig te zijn, welke erger
werd met lopen en staan. De klachten waren aanwezig bij langer lopen, sommige schoenen gaven meer
klachten.

Ze kreeg ook een schoenadvies, passend bij haar lichaamsbouw en -beweging.bDoordat mevrouw al langer met de klachten liep en hoge spierspanning in de
rug had was het belangrijk om ook fysiotherapie in te
schakelen. Ik werk intensief samen met verschillende
disciplines, hiermee was de fysiotherapie behandeling
snel afgestemd.
Resultaat
Na 8 weken zag ik mevrouw voor controle. De spierspanning in de rug is weer normaal. In het begin was het
voor mevrouw wennen aan de zolen met wat spierpijn,
maar vrij snel liep ze makkelijker en met 8 weken loopt
ze klachtenvrij in haar voeten en rug. Een mooi resultaat!
Uitnodiging in de praktijk
Heeft u klachten in uw lichaam tijdens lopen en/of
staan? U bent welkom in de praktijk aan het Alexanderhof 11 in Hapert voor uitgebreid eerste onderzoek.
Twijfelt u of ik iets voor u kan betekenen? U bent welkom voor een vrijblijvende gratis loopanalyse waarbij
ik een inschatting kan geven of ik iets voor u kan doen.

Onderzoek
Tijdens uitgebreid onderzoek in de praktijk zag ik dat
ze niet in balans liep met haar voeten, en bewogen
de voeten ongelijk. Een eenzijdige instabiele enkel en
een licht beenlengteverschil gaven de grootste disbalans.

Een afspraak maken kan via
www.podomanueletherapievanhout.nl
of via 06 1615 0415. Wie weet tot ziens!

Ook voor
DUO- EN
U vindt bij ons
alles
ROLGORDIJNEN

op gebied van

WONINGSTOFFERING

MeeDoen Kwetsbare ouderen
Bladel-Reusel nodigen u graag uit!
Iris van Deur
www.dierenkliniekivd.nl:

“De workshops helpen je door de
stappen bij het maken van een
ondernemersplan heen.”

DE NIEUWE
IS BINNEN!
Strak enCOLLECTIE
sfeervol
Wij bieden een grote keuze in:

• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen

Gratis}gemeten• Vitrages
en geplaatst• Zonwering

• Gordijnstoffen
• Inbetweens
• Tapijt
• Vinyl

gratis gemeten,
gemaakt en
gehangen.

}

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

• Dekbedden, hoeslakens,
kussens

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt!

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

Turnhoutseweg 14

• Reusel • Tel/Fax: 0497-64 17 98

column
de suikerzakjes mee van het kopje koffie
op het terras. ‘Daar heb ik voor betaald’.
Zelf gebruikte hij geen suiker maar zijn
visite soms wel en dan hoef je geen heel
pak suiker te kopen.

Zuinigheid
Ik vind het altijd mooi om te zien hoe zuinig
iemand kan zijn. Ik ben het zelf eigenlijk
niet echt. Ik gooi te snel dingen weg, koop
iets nieuws als ik het oude niet kan vinden
(en vind daarna het oude terug, maar dat
geheel terzijde).
Ik ben de laatste tijd eens goed op aan het
letten waar zuinigheid in zit en ik ben tot
een paar leuke manieren gekomen om tijd,
geld, energie en spullen te besparen.
Een vriendin van mij laat het water niet
weglopen na het badderen. Gedurende
de dag(en) schept zij het bad leeg als het
toilet doorgespoeld moet worden. Dat vind
ik écht een goeie want het is ook van de
zotte dat we kostbaar drinkwater gebruiken om ons plasje naar de waterzuivering
te begeleiden. Dat kan prima met gebruikt
water. Als ik heel rijk was, liet ik een systeem aanleggen dat het regenwater zou
benutten voor deze taak.
Een familielid (van de koude kant) knipte
zijn theezakjes doormidden. Van een
half zakje kun je prima een hele pot thee
zetten, zo bleek. Eén deel van het zakje
kreeg het touwtje, het andere deel mocht
in een thee-ei. Nooit bij nagedacht maar
het werkt gewoon. Ik weet ook niet wie ooit
bedacht heeft hoeveel gram er in één zakje
moet maar de helft volstaat dus echt. Ik
weet niet of hij het zakje te drogen hing en
het een dag later nog eens gebruikte maar
geprobeerd heeft hij het zeker. Hij nam ook

Van een andere orde: kleding. Overhemden van mannen willen nog wel eens aan
de hals verslijten. Wie een beetje handig
is met een naaimachine kan een bloes tot
twee keer langer mee laten gaan. Even
de kraag losmaken, omdraaien en weer
vastzetten. Het versleten deel zit nu aan
de binnenkant en je ziet er niets van. Kan
die favoriete bloes écht nog een ronde
mee. Op voorwaarde dat de bloes van een
beetje kwaliteit is. Met een bloesje van
twee euro zal je het niet hoeven proberen
maar goed, die rommel moet je eigenlijk
sowieso niet kopen.
De verwarming een graadje lager, een
minuutje korter douchen, wat vaker de
fiets pakken, speelgoed tweedehands
kopen en genoegen nemen met één in
plaats van twee speklapjes: het zijn voor de
hand liggende bespaartips. Ik ben eigenlijk
wel benieuwd of er nog meer dingen zijn
die je kunt doen om geld, tijd, energie en
materiaal te besparen.
Heb je een originele? Laat het mij weten,
dan deel ik het met de lezers. Kan iedereen
er zijn voordeel mee doen.

BL ADEL/
REUSEL- Op
woensdagochtend
19
oktober willen wij, zorgverleners van
MeeDoen Kwetsbare ouderen Bladel-Reusel-De Mierden, u uitnodigen voor een
eerste kennismaking. Onder het genot van
een kopje koffie kunt u kennismaken met
al onze aangesloten zorgprofessionals en
luisteren wij graag naar uw wensen en behoeften op zorggebied.
Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98
www.cashencarrytextiel.nl

Ons zorgnetwerk bestaat uit geriatriefysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychosomatisch oefentherapeut, logopedisten,
podotherapeuten en beeldend therapeut.
Reeds enkele jaren geleden hebben wij de
samenwerking gezocht om goed afgestem-

de zorg en ondersteuning te kunnen bieden
aan de kwetsbare ouderen met meerdere
zorgvragen in de gemeente Bladel en Reusel.
De coronapandemie heeft ons extra bewust
gemaakt van het belang om goed voor elkaar
te zorgen. Door zorg in samenhang aan te
bieden wordt optimale zorg op maat aangeboden, en staat behoud van zelfredzaamheid
en eigen regie van de cliënt bij ons centraal.
De aangesloten zorgprofessionals zijn op de
hoogte van elkaars deskundigheid en expertise en we onderhouden een intensief contact met elkaar en tevens met het kernteam
kwetsbare ouderen, wat bestaat uit de huisarts, wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam
en de specialist ouderen geneeskunde.
Wilt u ook Mee blijven Doen, dan zien wij u
graag op woensdag 19 oktober, van 10.30 tot
12.00 uur, in de bibliotheek van Bladel.

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND- EN INFRAWERKEN
Meerheide 242, 5521 DW Eersel
Telefoon 0497 - 360515
info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl
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Tech Sergeant Malig (l) en Kees van de Loo onthulden het monument. Het was iets minder druk dan het op 4 mei normaal gesproken is, maar toch was er veel belangstelling voor de onthulling van het vernieuwde oorlogsmonument in Bladel.
Stemmige muziek was er van PUUR Poporkest en Muziekvereniging L’Union. Wethouder Davy Jansen roemde de inspanning van Kees, die met veel moeite de identiteit van de twee omgekomen soldaten wist te achterhalen.

Het monument is nu compleet
Heropening gedenksteen Neterselseweg na achterhalen identiteit onbekende soldaten
Door Renate Matthijssen
BLADEL - Op 17 september 1944 kwamen
achttien Amerikaanse soldaten om het
leven, toen hun vliegtuigen – de Clay Pigeon en de Piccadilly Philly – door Duits
afweergeschut uit de lucht werden geschoten. Tot voor kort was van twee van
de bemanningsleden niet bekend wie het
waren. De Bladelse Kees van de Loo deed
onderzoek, achterhaalde de identiteit en
vertelt nu hun verhaal. Sinds 8 oktober
2022 prijken hun namen op het monument
aan de Neterselseweg in Bladel.
Band
Het was iets minder druk dan het op 4 mei
normaal gesproken is, maar toch was er veel
belangstelling voor de onthulling van het vernieuwde oorlogsmonument in Bladel. Stemmige muziek was er van PUUR Poporkest en
Muziekvereniging L’Union. Wethouder Davy
Jansen roemde de inspanning van Kees, die
met veel moeite de identiteit van de twee
omgekomen soldaten wist te achterhalen.
Kees legde contact met de familie in de V.S.
De wethouder las een brief voor van de nicht

van Joseph Cervo, die haar dankbaarheid uitsprak. De familie heeft nooit geweten waar
hun geliefde zoon, broer en oom was omgekomen maar door het werk van Kees hebben
zij nu rust gevonden. In haar hart voelt zij voor
altijd een onlosmakelijke band met Bladel.
Onderzoek
Kees van de Loo begon in 2019 met zijn zoektocht naar de identiteit van de twee omgekomen soldaten. Ingegeven vanuit nieuwsgierigheid, spitte hij door Amerikaanse
archieven, interviewde talloze mensen en
bekeek foto’s. Zo kwam hij erachter dat het
om Joseph Cervo en John Burke moest gaan.
Door zijn zoektocht hebben de twee namen
ook een verhaal gekregen en Kees deelt deze
graag met de wereld. Dankzij de inspanningen van Kees is er een nieuwe plaquette
gekomen op het monument aan de Neterselseweg. Door het werk van de veteranen
van Stichting Veteranen de Kempen lag het
monument er netjes bij.
Joseph Cervo
Joseph Cervo werd geboren in 1925 geboren in de staat New York. In 1944 ging hij bij

HÉ VAKMAN! Wil jij je steentje bijdragen?

ONZE VACATURES:

het Amerikaanse leger om piloot te worden.
Zo ver kwam het niet, door zijn slechte ogen
kwam die droom niet uit, maar werd hij parachutist. Hij nam deel aan Operatie Market
Garden en werd gedropt boven het Brabantse land. De bedoeling was dat hij naar Son
zou gaan maar boven Hoogeloon werd zijn
vliegtuig geraakt door Duits afweergeschut.
Alle inzittenden springen uit het vliegtuig en
Joseph komt zwaargewond neer op het Hellenend waar hij krijgsgevangen wordt gemaakt en vervoerd wordt naar een Duits militair hospitaal. Daar overlijdt hij een dag later.
Zijn lichaam wordt begraven in Breda, later in
Margraten en nog later wordt hij in New York
State op een militaire begraafplaats gelegd.
Voor zijn inzet tijdens de oorlog, ontvangt hij
van de Amerikaanse regering postuum ‘three
bronze stars’ en een ‘Purple Heart’.
John Burke
John Burke werd in 1918 geboren in Clinton,
Iowa. Ook hij gaat voor zijn land vechten
tegen de Duitsers en als zijn vliegtuig beschoten wordt, heeft hij de pech dat zijn parachute niet opent. Hij overleeft de val niet en
wordt gevonden door Swaanen uit Casteren,

die hem langs de kant van de weg begraaft.
Het graf wordt met respect bijgehouden door
een aantal inwoners van Casteren totdat het
lichaam in 1945 wordt herbegraven in Margraten. Ook zijn lichaam wordt later overgebracht naar de V.S. om in zijn geboorteplaats
zijn laatste rustplaats te vinden.
Krans
Burgemeester Bosma sprak zijn dankbaarheid uit naar de soldaten die hun leven gaven
voor onze vrijheid. Een vrijheid die nooit vanzelfsprekend is. Hij is Kees dankbaar dat de
twee militairen nu erkend, herkend en thuisgekomen zijn.
Vanuit de Amerikaanse ambassade was
Tech Sergeant Malig gekomen, ook zij sprak
haar waardering richting Kees uit. Samen
onthulden zij het monument dat voor de gelegenheid afgedekt was met een originele
parachute uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Bosma, Tech Sergeant Malig en
een afvaardiging van Stichting Veteranen de
Kempen legden een krans bij het monument.
Zevenenzeventig jaar na dato is het monument compleet.

Najaar 2022

Diverse monteurs
Werkvoorbereider
/ calculator

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

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

Bakkerstraat 10, Reusel, Tel. (0497) 62 00 55

www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten
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Vrijwilligers maken feestje
van viering 25 jaar
Reusel-De Mierden

Wat hebben we genoten van de activiteiten die waren georganiseerd ter gelegenheid van het zilveren jubileum van onze
gemeente. Overal waren vrijwilligers aan
het werk om muziek te maken, bezoekers
kennis te laten maken met sport en gewoon samen feest te vieren. Veel mensen
fietsten, wandelden of renden ook de speciale puzzeltocht van zo’n 20 kilometer die
langs en door alle kernen ging. Binnenkort
weten we wie de meeste antwoorden goed
hebben en een prijs hebben gewonnen.

Ondanks het wat wisselvallige weer was de
sfeer overal opperbest en kon iedereen genieten van een sterk staaltje vrijwilligerswerk.
Dankzij de inzet en voorbereiding van zowel
de werkgroep (allemaal vrijwilligers van de
werkgroep Heemkunde, de dorpsraden en
Visit) als iedereen die zich op 1 oktober zelf
heeft ingezet achter kraampjes, op de Duofiets of tandem of in welke vorm dan ook
werd het een feestelijke dag.
Heel veel dank dus aan die vrijwilligers, die
onmisbaar zijn en zonder wie onze gemeente en gemeenschap niet zouden zijn wat ons
kenmerkt: een gemeente met inwoners met
een groot hart voor elkaar en de gemeenschap.
College van burgemeester en wethouders,
Annemieke van de Ven

Kaderdag
Zaterdag 5 november

5 november 2022

MFA, Hapert

Ben je een bevlogen trainer of
bestuurder in sport of bewegen?
Voor zowel bestuurders als trainers is tijdens onze Kaderdag veel kennis te halen. Deze
dag staat in het teken om te inspireren en te leren met maar lieftst 15 sprekers o.m.;
Voor trainers
Blessure preventie
De invloed van rust en slaap op prestaties
Wat mag je verwachten van de motoriek van jonge kinderen
Voor bestuurders
Het signaleren van - en omgaan met grensoverschrijdend gedrag
De omgang met kinderen met autisme

Ook staat er een theatervoorstelling op het programma die op herkenbare en
humorvolle wijze verhaalt over ‘positief sportklimaat’.

Reserveer nu je GRATIS tickets!

www.kempeninbeweging.nl
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Bruidsmodeshow voor cliënten Floriaan
BLADEL - Op 6 oktober hebben we de
cliënten van de Floriaan, woonachtig op de
PG afdeling Beukenlaan, verrast met een
ware bruidsmodeshow, inclusief rode loper.
Het idee hiervoor was al een tijdje geleden
ontstaan nadat we in juni 2022 een succesvolle activiteit hadden georganiseerd. Dit
wilden we vaker voor onze cliënten. Even uit
de dagelijkse sleur en eens genieten van wat
moois en gezelligs. Anders als anders maar
wel wat verrassends. Het idee ontstond al
snel om dus een bruidsmodeshow te organiseren. Het is makkelijk te regelen als je met
een groepje fanatiekelingen bent en iedereen
had zijn eigen taak o.a. het maken van het
affiche, versieren van de zaal, taart bakken,
omkleden van de bruidjes e.d. We hadden
personeel opgetrommeld die nog in het bezit
waren van een trouwjurk en deze graag nog
eens wilden showen op de catwalk.
De reden dat we voor bruidskleding kozen is
ook vooral omdat er veel vrouwelijke cliënten
verblijven op de afdeling en trouwen is tijd-

loos maar wel met veel verschillen tussen
vroeger en nu. Daarbij konden we een collectie laten zien met jurken die nog vrij recentelijk waren maar er waren ook prachtige jurken
uit de jaren ‘50. Voor deze doelgroep is het
heel herkenbaar en het biedt weer veel gesprekstof en een vleugje nostalgie. We hadden zelfs een prachtige bruidstaart die ook
werd aangesneden door een bruidje. En ja,
ook de mannen hebben genoten van deze
prachtige bruidsmodeshow. Er werd zelfs
een boeket in de lucht gegooid en gevangen
ook. Een bewoner had ook nog even over de
catwalk geschreden met een trouwjurk aan.
Haar dag kon niet meer stuk. We namen uitgebreid de tijd voor deze middag om het tot
een succes te maken
Het werd ook een daverend succes en onze
cliënten met hun naaste hadden een prachtige middag gehad met een hapje en een
drankje. Wij als personeel kijken er ook met
een fijn gevoel op terug omdat we onze cliënten een fijne betekenisvolle middag hadden
kunnen meegeven, samen met hun naaste.
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Chauffeur voor ANWB AutoMaatje,
meld je aan!
stad, familie te bezoeken, naar de kaartclub
te gaan of zelf de boodschappen te kunnen
doen. Onderweg maak je een praatje en waar
nodig bied je de helpende hand.

Wijze lessen van vroeger
worden werkelijkheid
“Doe nou is een keer je lamp uit als je de kamer
verlaat. Doe de deur eens achter je dicht”. Is dat
lange douchen echt nodig? Het geld groeit ons hier
niet op de rug!”

Chauffeur voor ANWB AutoMaatje
Je ontvangt als vrijwilliger een kleine vergoeding per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Je auto dient APK-gekeurd te zijn en
minimaal een WA-verzekering met inzittende
dekking te hebben. Vrijwilligers moeten een
Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. De aanvraag en de kosten hiervan
worden vergoed door Cordaad Welzijn. De
ANWB biedt ANWB Automaatje aan vanuit
maatschappelijke verantwoordelijkheid, je
hoeft geen ANWB-lid te zijn.
Niet voor iedereen is vervoer vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege leeftijd
of door een beperking. Met ANWB Automaatje kunnen deze mensen weer of meer
meedoen in de maatschappij.
ANWB AutoMaatje is een vervoerservice
waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele
plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Het kan
gaan om een rit naar het ziekenhuis, fysiotherapeut, de dokter of om koffie te drinken in de

Aanmelden
Doe je graag iets voor een ander en heb je
de beschikking over een eigen auto? Meld
je dan aan als vrijwilliger en vervoer minder mobiele plaatsgenoten met je auto. Het
is dankbaar en gezellig werk en je bepaalt
zelf hoe vaak en wanneer je wilt rijden. Bel
Automaatje Reusel-De Mierden 06-57446532
of mail automaatjerdm@cordaadwelzijn.nl
om je aan te melden of voor meer informatie.
Op de website www.reuseldemierden.nl vind
je meer informatie.

Vrijwilligers verrassen 200 leden
van De Zonnebloem

Bijna ieder kind herkent het wel van zijn of haar
ouders. De eeuwig terugkerende opmerkingen om te
letten op stroomgebruik en het binnenhouden van de
warmte in de winter. Ik weet zeker dat bijna ieder kind
uit de ‘90s en de 00’s dit advies van de ouders altijd
heeft weggelachen. Want ja, wat boeit die paar euro
extra nou, als ik de lamp aan laat?
Simpel gezegd, onze generatie is nu eenmaal opgegroeid met het idee dat het allemaal niet op kan, en
dat het normaal is om veel licht te gebruiken en een
warm huis te hebben. Ik woon sinds een half jaartje
samen met mijn vriendin. Maar de wijze lessen
van vroeger beginnen angstvallig werkelijkheid te
worden.

Hoge gas- en stroomprijzen
Zoals iedereen merkt is sinds de oorlog in Oekraïne de gas en stroomprijs enorm de pan
uit gerezen. Sommige mensen betalen wel het drievoudige dan ten opzichte van het
vorige tarief. De stroomprijzen hangen samen met de gasprijs, met als gevolg dat
sommige gezinnen nu ongeveer een extra hypotheek aan gas en licht betalen.
Overal om mij heen hoor ik dan ook generatiegenoten zeggen dat ze voortaan de verwarming een graad lager zetten, of wat minder lang douchen. Nu we aan de vooravond staan
van de winter kijken veel mensen op tegen het energietarief. Met als gevolg dat mensen
massaal nadenken over hoe ze kunnen besparen. Je huis isoleren zou daarvoor een goede
optie kunnen zijn.

Subsidie duurzame energie
voor particulieren
Het bewust worden van gas- en elektraverbruik en daardoor het verduurzamen van je huis,
is misschien het enige positieve wat we uit deze onzekere tijd kunnen halen. Ook in de
gemeente Bladel zien we dat veel mensen hun huis gaan verduurzamen. Gelukkig hebben
wij hier in de gemeente Bladel subsidie voor. Momenteel is deze pot nog leeg omdat er
veel gebruik van is gemaakt. Maar vanaf eind oktober zal deze worden aangevuld. Houd
de website van de gemeente dus in de gaten.

Vrijwilligers van De Zonnebloem en Stichting Duofietsen verrasten vorige week
samen met Cordaad Welzijn ongeveer 200
leden van De Zonnebloem met een mooie
roos. Dit was een actie in het kader van de
Week tegen Eenzaamheid. Met deze roos
wilden zij voor deze inwoners het verschil
maken.
In onze gemeente voelt 36% van de 18- tot
64-jarigen zich eenzaam, waarvan 5% zelfs
(zeer) ernstig eenzaam. Van de 65-plussers
voelt 44% zich eenzaam, waarvan 10% (zeer)
ernstig eenzaam. Een klein steuntje in de rug
kan een groot verschil maken. Denk aan een
praatje, bezoekje of kaartje.
Een enkel woord
Een klein gebaar,
Houd je op de been
En je voelt je een moment
Niet meer zo alleen

• Sportartikelen
• Ski-artikelen
• Inline-skates
• Schaatsen

Ik heb in ieder geval geleerd dat je de wijze adviezen van je ouders beter niet meer kunt
weglachen. Want vroeg of laat heb je er stiekem toch wel baat bij.
Niek Panjoel
Raadslid Bladel Transparant
Wil jij ook het verschil maken?
Iedereen kan iets betekenen voor iemand
die zich eenzaam voelt. Benieuwd naar wat
jij kunt betekenen voor een ander? Kijk dan
eens op

T: 0647291183 / E: n.panjoel@bladel.nl

www.eentegeneenzaamheid.nl/
dit-kun-jij-doen

TOP SHOP
• Winterkleding

Ook vind je daar tips over hoe je het je energieverbruik zo laag mogelijk houdt. Mocht je
nog vragen hebben over hoe dit allemaal zit, kan je altijd contact met ons opnemen.

Top
en
merk
Top
n
prijze

• Slijpen van schaatsen
• Dartartikelen
• Teamkleding & bedrukking

Sport & vrijetijdskleding

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

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

Van Hees Timmerbedrijf

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

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

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

Ontvang nu

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

www.vanbommeloptiek.nl • Tel 06-31750599
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Vraag je aanjaagsubsidie aan vóór 5 november!

Als je een goed idee hebt voor een nieuw
project, ondersteunen we deze graag!
Daarvoor is de aanjaagsubsidie. Dit is een
eenmalige subsidie voor bijzondere, vernieuwende en structurele projecten die
bijdragen aan de leefbaarheid van onze
kernen. Voor initiatieven in het eerste halfjaar van 2023 kun je nog tot 5 november
een aanvraag indienen.

Emballage-actie Jumbo Dick van Gerwen
Hapert voor WensAmbulance Brabant
HAPERT - Vorige week is het resultaat van
de statiegeldactie van de maand september opgehaald bij de Jumbo-vestiging in
Hapert. Joyce van Jumbo Dick van Gerwen
heeft het bedrag overhandigd aan Barry
van WensAmbulance Brabant.
Het bedrag wat de klanten opgehaald hebben voor de stichting WensAmbulance Brabant is maar liefst € 319,70 geworden. Van dit
bedrag kunnen wij weer een gratis wensrit
aanbieden aan een terminaal zieke uit Brabant en dan kunnen wij die laatste wens uitvoeren voor hem of haar als die er is.
We halen deze mensen op in heel Brabant
en rijden echt overal naar toe in Nederland
en we zijn blij dat we daaraan mee mogen
werken. Vaak zijn het korte ritjes door het

dorp, naar het werk, café of sportclub. Maar
ook naar een pretpark, museum, het strand
of dierentuin staan vaak op het programma.
Niets, maar dan ook niets, is te veel voor onze
60 chauffeurs en ruim 100 verpleegkundigen.
Deze verpleegkundigen staan onze wensvragers de hele dag met raad en daad bij. Dat
alles doen we belangeloos en kosteloos, en
daarom is het zo belangrijk dat we van jullie klanten deze donatie krijgen om zo ons
hooggewaardeerde vrijwilligerswerk te kunnen blijven continueren. Hebben mensen een
wensvraag, schroom dan niet om WensAmbulance Brabant in te schakelen. Ga naar
www.wensambulancebrabant.nl en we kunnen de andere dag al voor de deur staan.
Wij danken de klanten van Jumbo Dick van
Gerwen in Hapert voor dit bedrag.

De lokale krant bij de koffie/thee.....
Heb je PC55 een
keer niet ontvangen?

Wie kan aanvragen?
Je kunt een aanvraag doen als vereniging
of stichting, maar als je niet georganiseerd
bent in een rechtspersoon (bijvoorbeeld als
groepje jongeren). In dit laatste geval moet je
er wel rekening mee houden dat je een aanvraag kunt indienen tot een maximum van
€ 2.500,-.
Toekennen van de aanvraag
Alle aanvragen worden beoordeeld door een
adviescommissie. Deze bestaat uit bewoners
van de vier kernen. Zij bekijken welke initiatieven ook op de lange termijn een bijdrage
zullen leveren aan de maatschappij. Met

andere woorden: welke projecten de ‘beste
investering’ zijn voor een leefbare samenleving. De adviescommissie geeft advies aan
het college van burgemeester en wethouders. Deze neemt de uiteindelijke beslissing
over het toekennen van een aanvraag.
Let op: eerder dit jaar golden versoepelde
voorwaarden voor de aanjaagsubsidie om
na corona het maatschappelijke leven weer
een boost te geven. Deze versoepelde voorwaarden zijn inmiddels vervallen. Bij de beoordeling van de aanvragen zijn de reguliere
criteria zijn weer van toepassing.
Neem contact op met t.waale@reuseldemierden.nl of kijk voor meer informatie op
www.reuseldemierden.nl/aanjaagsubsidie

Gesealde folderpakket
Voor 1 september 2022 werd PC55 en het gesealde folderpakket samen bezorgd door dezelfde verspreider.
Vanaf 1 september 2022 is de bezorging van PC55 ondergebracht bij een andere verspreider. Vandaar dat PC55 en
het gesealde folderpakket niet meer samen bezorgd worden (twee verschillende verspreiders). Voor vragen over het
gesealde folderpakket kun je contact opnemen met Spotta: www.spotta.nl

CONTAINER HUREN

2 tot 20 kuub
voor € 90,-

Puin - hout - groen - grof afval

AFHAALPUNTEN
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
Boerderijwinkel De Hooiberg

Markt 21
Markt 21A
Hulselseweg 11
Industrieweg 3
Bredasebaan 20

Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel

Visit Reusel
Esso
Tamoil

Kerkplein 69
Wilhelminalaan 9
Turnhoutseweg 32A

Reusel
Reusel
Reusel

Autocare Jan van Rooy

Hoofdstraat 5

Hoogeloon

COOP Vessem

Kuilenhurk 1

Vessem

Van Hoof Fietsen

De Hoeve 1

Netersel

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

Per kuub afvoeren voor
gegarandeerd de laagste prijs!
Vosters–Pulles • Netersel
Ook voor graaf- en sloopwerken.

Tel. 06 - 20 32 31 08
DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!
VOOR

NA

HOUTMARKT VAN HAM
Hoef 11

■

Duizel

■

Telefoon 0497-519 520

■

www.houtmarktvanham.nl
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5-jarig jubileum HIP Capital
Pim Lavrijsen en Bas Simons; kansen in de huidige markt
Ze werkten eerder ruim 20 jaar voor verschillende banken en zijn sinds vorig jaar toegetreden als zelfstandig partner van HIP Capital
beleggingsspecialisten. Vandaag staat in het
teken van het jubileum van HIP Capital en
kansen in de huidige markt.

Dit artikel is de derde uit een serie van 5
waarin Pim Lavrijsen en Bas Simons de
lezer meenemen in de wereld van geld,
vermogen en beleggen. Pim en Bas zijn
beiden gepokt en gemazeld in de financiële
wereld.

5-jarig bestaan
Een hele eer! Uitgenodigd door Euronext
stonden we onlangs op het podium van de
Amsterdamse effectenbeurs en mochten
we de beurs openen ter ere van ons vijfjarig
bestaan. HIP Capital bestaat vijf jaar en dat
moet gevierd worden. Met een ferme slag op
de gong openden we in het bijzijn van ons
complete team de beurs aan het Damrak,
trots op dit moment en ons eerste lustrum
Tevens een mooi moment om onze klanten te
bedanken. We zijn ons er heel erg van bewust
dat we zonder hun vertrouwen nergens zijn.
Persoonlijk en betrokken
Bij HIP geloven we dan ook oprecht in persoonlijk advies. Bij ons nemen ervaren beleggingsadviseurs zelf de telefoon op. Voor
ons is dat vanzelfsprekend, maar toch zijn we
een uitstervend ras in deze tak van sport. Een
betrouwbaar adres dichtbij huis vind je niet
zo snel als het om je vermogen en beleggen
gaat. Wij willen dat wel bieden. Ook is onze
ervaring dat ondernemers liever met ondernemers te maken hebben dan met bankiers.
Wij zijn allemaal ondernemers..

Bas Simons (links) en Pim Lavrijsen (rechts).
Tekst: HIP Capital. Foto: Oliver Verheij.

Kansen in moeilijke tijden
Na een roerige Coronaperiode krijgt de wereldeconomie nu te maken met oorlog, een
energiecrisis, gierende inflatie en stijgende
rentes. Het is aan ons om daar goed op in te

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



 
 
   
   
  

Verdeel de erfenis zoals
jij dat wilt


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

Een hele eer! Uitgenodigd door Euronext stond het team van HIP Capital onlangs op het podium van de Amsterdamse
effectenbeurs en mochten ze de beurs openen ter ere van het vijfjarig bestaan.
spelen en nuchter en rustig naar te blijven
kijken. Dat je belegt voor de lange termijn is
een cliché maar het is natuurlijk wel zo. Dat
betekent niet dat wij een passieve houding
aannemen, maar voor de veiligheid blijven
sparen of stug alleen in obligaties blijven beleggen, draagt niet bij aan een betere rendement – risico verhouding. Dan weet je zeker
dat je geld verliest met de huidige rente en inflatie. Wij hopen dat alternatieven die zonder
onnodige risico’s zowel in stijgende als dalende markten kunnen renderen, onze cliënten
hopelijk meer rust bieden.

goed voor het klimaat op lange termijn maar
biedt ook mogelijkheden. Wij spelen daarop
in met een gedeelte van de portefeuille. De
basis van een goede beleggingsportefeuille is
en blijft spreiding over verschillende bedrijven
en categorieën. Als je hier duurzame energie
aan toevoegt krijg je de ideale combinatie.
Niet alleen qua rendement, maar ook wat
betreft de duurzaamheid daarvan.”

Energie is actueel
Het meest in het oog springend de afgelopen
tijd zijn de fors gestegen energieprijzen. Iedereen merkt dat, ook beleggers. Het is een behoorlijke slecht nieuws-show wat dat betreft.
Het geeft onzekerheid, maar ook kansen. De
energietransitie is een heel belangrijke trend
die hierdoor wordt versneld. Dat is niet alleen

HIP Capital,
het kompas voor uw vermogen.

Graag lichten we toe welke alternatieven
er zijn om met verantwoorde risico’s toch
rendement te maken!

Voor meer informatie: Kantoor Eindhoven
Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.
www.hipcapital.nl
Pim: 06-10 27 98 59 • Bas: 06-41 25 26 02

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

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl • www.lexperience.nl
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
ce
Autobedrijf WIL TEURLINGS
rvi rstel
e
S he
o
Voor reparatie, onderhoud & APK
c
Air hade
Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244
Sc

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

VAKGARAGE

MINK

Vertrouwd dichtbij

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions
www.vakgaragemink.nl
A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl
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Het lukt niet zonder elkaar
Geslaagde 23e editie Ondernemerscafé Bladel
Door Renate Matthijssen

Popmuziek
& Bijbel in het
Witte Kerkje
BLADEL - Op zondag 23 oktober is er in de
Protestantse Kerk in Bladel weer een muzikale feestje. Dan is er een viering Popmuziek & Bijbel. Het thema ‘De Hemel is niet
ver weg’.
Met medewerking van Nelleke van Eekert
(leadzang), Carlo Luijten (zang, gitaar, percussie), Arno van Oerle (zang, bas, percussie) en Tom Brouwer (zang, piano) denkt ds.
Matthijs de Vries met ons na over de hemel
die niet ver weg is, die in jezelf te vinden is.
En in je naaste, aan wie je jezelf kunt geven.
Enkele van de songs die we zullen horen zijn
‘Over the Rainbow’ van Judy Garland, ‘Have
a little faith’ van John Hiatt, ‘Gabriella’s Song’
van Stefan Nilsson, ‘Meer dan genoeg’ van
Marieke Sleurink en ‘Make it a memory’ van
Krezip & Danny Vera.
Wanneer : zondag 23 oktober, om 10.00 uur.
Waar: Witte Kerkje, Van Dissellaan 3 in Bladel. Wellicht ten overvloede: de toegang is
gratis en na afloop wordt er koffie en thee
geschonken en is er gelegenheid om na te
praten. Zorg dat je erbij bent!

HAPERT - Een heel gezellig Ondernemerscafé was het op donderdag 6 oktober in
MFA Hart van Hapert. Ruim 150 ondernemers kwamen om te luisteren naar de
verhalen en anekdotes van tv-presentator
Herman van der Zandt en voormalig wielerprof Twan Castelijns.
Roots
Beide hoofdrolspelers van de avond hebben
hun roots in Hapert. De moeder van Herman
van der Zandt werd geboren in ‘Het Belhuis’.
Herman heeft warme herinneringen aan de
momenten dat hij in Hapert was. Te midden
van zijn grote familie luisterde hij naar de
prachtige verhalen van zijn tien ooms. Zijn
oom Noud kwam nog in beeld tijdens de uitzending van ‘Verborgen Verleden’ waar Herman op zoek ging naar mooie verhalen die
zijn stamboom heeft voortgebracht.
Een lang fragment van die uitzending werd
getoond in de grote zaal van MFA Hart van
Hapert. Geschiedenis had altijd de belangstelling van Herman want hij studeerde het,
om vervolgens niet te weten wat ermee te
doen. Na een stage bij de NOS, besloot hij
er te solliciteren en de rest is geschiedenis.
Inmiddels presenteert hij diverse sportprogramma’s en de quiz ‘Met het mes op tafel’.
Trots
De overstap naar ‘geschiedenis schrijven’
was niet zo moeilijk met de volgende gast
Twan Castelijns. Hij zette als wielerprof Hapert op de kaart. Twee jaar reed hij voor Lotto
NL/Jumbo.
In een geanimeerd vraaggesprek onthulde
Twan ernstig teleurgesteld geweest te zijn in
zichzelf toen zijn contract na twee jaar niet
werd verlengd. “Het was een prachtige tijd als
prof, ik reed de Giro en een aantal belangrijke
klassiekers. Ik haalde álles uit mezelf wat erin
zat. Dat bleek niet genoeg en een tijd lang
was ik daarom enorm teleurgesteld en heb ik
geen wielrenfiets meer aangekeken. Inmiddels kan ik met de nodige trots terugkijken
want in die tijd heb ik vooral geleerd dat ik
mezelf kan overwinnen.” Twan werkt inmiddels als fysiotherapeut in Hapert en Bladel en
fietst weer voor zijn plezier.
Boodschap
Na nog een fragment van de documentaire
die Herman liet maken over zijn evenement
‘The Longest Day’ waarin hij met een aantal
oud-coureurs 350 kilometer door vier landen
fietst, legde hij de link met de ondernemers.
De boodschap van de avond: ‘Het lukt niet
zonder elkaar’. Niet in de sport maar ook niet
in het bedrijfsleven. Alleen ben je nergens,

In een geanimeerd vraaggesprek onthulde Twan Castelijns ernstig teleurgesteld geweest te zijn in zichzelf toen zijn
contract na twee jaar niet werd verlengd. “Het was een prachtige tijd als prof, ik reed de Giro en een aantal belangrijke klassiekers. Ik haalde álles uit mezelf wat erin zat. Dat bleek niet genoeg en een tijd lang was ik daarom enorm
teleurgesteld en heb ik geen wielrenfiets meer aangekeken.”
samen kom je ver. Daar werd tijdens de aansluitende netwerkborrel nog lang over nagepraat. De organisatoren van de avond, Jan

Kerkhofs en Herman van Oostrom, kunnen
terugkijken op een geslaagde 23e editie van
het Ondernemerscafé.

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
VANAF MAANDAG 17 OKTOBER

50%

T/M ZATERDAG 3 DECEMBER

KORTING OP ALLES
(M.U.V. SNIJBLOEMEN)

Winterviolen & vaste planten

OP = OP * * * WEG = PECH * * * OP = OP * * *

Openingstijden
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

Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013

Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 41

Sudoku #3
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5
6

2

Did you hear about the shepherd who drove his sheep through town and was
given a ticket for making a ewe turn?

4 5

8

6
9
5

4
7

1

5
1 7
9 4
2
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SAMURAI
SUDOKU
VOLUME 3, BOOK 1
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De puzzelprijs van deze week,
een heerlijke luxe vlaai,
wordt aangeboden door
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

2

3
2 9

De winnaar van vorige week is:
Wim Krouwer
uit Bladel
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Oplossingswoord
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Doolhof

TURFMOLM
UITSTOTEN
VERVAL
VIOLET
VOYEUR
VREDEVORST
WEREN

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

11# ezaM

PIERROT
PLINT
PRENT
RADIO
REUMATIEK
TAUGÉ
TIKFOUT

E
E
N
N
N
N
V
V
N
N
I
I
CC
PP
II
SS
G
G
BB
PP
II
SS

9 8
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

T
T
A
A
A
A
D
D
I
I
D
D
NN
AA
KK
EE
LL
RR
AA
NN
EE

8

8

Woordzoeker
LOUNGEN
NETEL
NIETSNUT
NOORDZEE
ONTRUIMING
OPHITSING
OPTIE

7

7

5

6 3

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

KANDIDAAT
KAPING
KERRIE
KOKOSLOPER
KORFBALLER
KRAAM
LICHT

9 3

3

4

4

Cryptofilippine – Thema: Feest • Oplossing: Nieuwjaarsreceptie • Antwoorden: A: Koningsontbijt – B: Fuifnummers
C: Stuiterbal – D: Jubileumuitgave – E: Trouwkostuum – F: Priesterjubileum – G: Geen bal aan – H: Proefballon
I: Gemaskerd bal – J: Afscheidsreceptie – K: Partij voor de dieren – L: Prinsenbal – M: Bruidsschat – N: Vier
O: Zuipschuit – P: Hengstenbal – Q: Knalfuif – R: Huwelijksboot

DEENS
DOORN
DRAVER
EIERSCHAAL
EINDELOOS
GEHUCHT
GRENEN

6

9 8 2

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

ACTIVITEIT
BAANTJE
BEBOP
BRONS
CANTATE
CERISE
CHIRURG

4
1

4

6

4

2

3

met de oplossing:
‘Nieuwjaarsreceptie’

8

9

6

5

1 7
5
9

5

3 2 4
3

8

If you use logic you can solve the puzzle without guesswork.
Need a little help? The hints page shows a logical order to solve the puzzle.
Use it to identify the next square you should solve. Or use the answers page
if you really get stuck.

8
7

1

1 7 3

Puzzel
& win!

1 6

9

4 3
5

7 3
7

6

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.

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

9

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

4 7

BY KRAZYDAD

#2

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

6

14

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

Sudoku #3

7
Experience is that marvelous thing that enables you recognize a
mistake when you make it again.
-- F. P. Jones

Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 41

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

14 oktober 2022
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!

Haunted
House
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Liberty Craft Beer valt Oktober Wandelmaand
weer in de prijzen
Beste Brazilian Pale Ale van de wereld
Prijs na prijs
Liberty Craft beer kent zes bieren: Blond,
Amerikaans Wit, Tripel, IPA, Dubbelbock en
Pale Ale. Twee jaar terug werd het Blond bier
uitgeroepen tot ‘het beste blond bier van Nederland’, waarna de Tripel en de Weizen vorig
jaar met een bronzen onderscheiding aan
de haal gingen. Nu was het de beurt aan de
nieuwste aanwinst, de Pale Ale, om de jury te
verrassen. Dezelfde Pale Ale viel al eerder in
de prijzen bij het onafhankelijke keuringsgilde met 93 van de 100 punten.
“Brazilian Pale Ale is een relatief nieuwe typeaanduiding. Deze categorie wordt gekenmerkt door de fruitige Braziliaanse hop en
een zeer tropische smaak. Een avontuurlijk
bier dat ons beter past dan bijvoorbeeld een
Amerikaanse Pale Ale. We zijn super trots dat
de meeste van onze bieren in de prijzen vallen, maar uiteindelijk is het belangrijker dat
de eindconsument ons bier lekker vindt. Gelukkig blijkt dat wel uit de groeiende verkoopcijfers”, aldus Maikel Zimmerman, één van de
drie oprichters.
BLADEL - Liberty Craft Beer uit Bladel
gooit ook dit jaar internationaal hoge ogen.
Haar Brazilian Pale Ale is op de International Beer Awards als beste Pale Ale van de
wereld uit de bus gekomen. Ook werd dit
bier bekroond met een gouden medaille en
betitelt als ‘country winner’ in de categorie
Pale Ale of de World.

Heerlijke Herfst in de Kleurrijke Kempen
Het is herfst! De bladeren kleuren, paddenstoelen schieten uit
de grond. Een prachtig seizoen
om een heerlijke wandeling te
maken. Ga met het hele gezin
op stap, struin met je hond
over de paden. Maak gebruik
van het kilometerslange goed
onderhouden,
wandelknooppuntennetwerk, of wandel een
van de Ommetjes van de kernen
van gemeente Bladel. Zorgeloos,
ontspannen je hoofd leegmaken.
Wie wil dat nou niet?

Herfstvakantie dichtbij huis…
Schermpje uit, laarzen aan?!
Lekker naar buiten!
Zomaar een greep uit het aanbod:
Kabouterkoning Kyrië avonturenpad in Hoogeloon - speelbos in Bladel –
kinderboerderij in Reusel – varkens knuffelen in Hoogeloon –
Keimennekespad in Reusel – speelbos in Hooge Mierde.
Ben je organisator van een rommelmarkt, optreden,
expositie of een andere activiteit of evenement?
Meld het minimaal twee weken van tevoren en wij plaatsen
het op de websites: www.visitreuseldemierden.nl en/of
www.visitbladel.nl Wanneer het een evenement betreft
wat ook voor de grotere regio interessant is komt het
wellicht ook op www.regioradareindhoven.nl
Mail een tekst tot 100 tekens en een scherpe, horizontale foto, vrij
van rechten, naar info@visitreuseldemierden.nl en/of info@visitbladel.nl

Liberty is sinds 2020 bezig met haar opmars
naar het grote publiek. Het bedrijf kenmerkt
zich met supergave kleurrijke designs en met
bier voor iedereen. Dit kwaliteitsbier wordt
nog altijd door de oprichters zelf ontwikkeld.
Meer informatie:

Kijk op de websites voor interessante,
verrassende routes en
activiteiten in ons mooie gebied.

www.libertycraftbeer.nl

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

Open
Huis

6

november

WWW.PIUSX-COLLEGE.NL

van 10.00 tot
14.00 uur

Events
14 oktober 2022

16

theater

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
vrijdag 2 december
LIVE BAND NIGHT!
Strings & Drinks/Gearring/
Californicated (muziek)
Strings & Drinks - Verschillende stijlen in
een akoestisch ‘laid back’ jasje. Gearring
- Golden Earring coverband. Californicated - Red Hot Chili Peppers tribute.
Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 11,50

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.

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...'
zaterdag 22 oktober
ED STRUIJLAART
Gitaarmannen 2 Eric Clapton Unplugged (muziek)

In Gitaarmannen 2 brengt Ed een muzikale ode aan het album ‘Unplugged’ van
Eric Clapton.
Let op: deze voorstelling is in
De Schakel, De Stad 5, Hooge Mierde.
Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 19,00

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.

ZONDAG 30 OKTOBER
ATB-CLASSIC
SCHERPENHEUVEL-HAPERT

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

VRIJDAG 4 NOVEMBER

ZONDAG 6 NOVEMBER

REUSELSE HUISKAMERQUIZ

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

VR. 4 & ZA. 5 NOVEMBER

Locatie: De Kei, Kerkplein 69, Reusel.
Aanvang: 16.00 uur. Entree: € 10,00.
Slagwerkgroep ontmoet Driven,
Fabiënne Jansen e.a. artiesten.
Kaarten: BeatsMeetReusel@gmail.com

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

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

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.

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!

ZATERDAG 5 NOVEMBER
SPEELGOEDBEURS

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.

KADOOTJESMARKT

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!

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

ZATERDAG 26 NOVEMBER

ZONDAG 27 NOVEMBER

Locatie: De Leenhoef, Steenselseweg 8,
Knegsel. Tijd: 12.00-14.00 uur. Gratis entree.

EVENEMENT VERMELDEN?

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.

BEATS MEET

PROMS MUSIC ON

BOEKENMARKT OERLE

HERFSTFAIR KNEGSEL

Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 11.00-17.00 uur. Entree: € 3,00.
De leukste kadootjes voor de feestmaand.
Voor klein en groot, jong en oud. 40 kramen.

ZATERDAG 10 DECEMBER
22-JARIG JUBILEUMFEEST
CV DE MOUWERS

Locatie: De Valk, Wilhelminalaan 48, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
Iedereen is van harte uitgenodigd op ons
feest! Met PartyFrieX, Buren v.d. Brandweer
en DJ Martin Vie.

WORD JE GRIJZER?
Als je ouder wordt, wil je op jouw stek
blijven wonen. Toch vraagt het langer
gelukkig thuis wonen om de juiste
richting en handige hulpmiddelen. We
delen graag het geluk van ‘langer thuis’ in
je eigen huis.

Langer thuis wonen?
Neem contact met ons op

DESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nl
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Sniederslaan rond 1925 (links) en 2022 (rechts)

60 jaar getrouwd
Nelly en Gerrit Krijnen - Schellekens uit Hapert zijn op 16 oktober
60 jaar getrouwd! Ze vieren dit diamanten jubileum in besloten kring.
Van harte gefeliciteerd!

Oeps, foutje!
Helaas is er een foutje geslopen in het artikel over ‘Oncologie Netwerk de Kempen
Ondersteunt’ van vorige week.
De locatie voor de eerste bijeenkomst voor zorgprofessionals is niet in Bladel in de Kloostertuin, maar in MFA Hart van Hapert.
Wie erbij wil zijn op 19 oktober om 17.30 uur, kan zich nog aanmelden door een e-mail te
sturen naar onkonetwerk@gmail.com.

Fauteuil
van € 695,NU €

Massief eiken
Incl. U, A OF X poot

Eetkamerstoel
van € 119,-

269,-

NU €

Boomstam eettafel
160x100 van € 985,-

785

Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 819,NU €
,200x100 NU € 849,220x100 NU € 885,- 260x100 NU € 959,240x100 NU € 919,- 280x100 NU € 1005,-

69,-

Eetkamerstoel
van € 159,NU €

89,-

Boomstam eettafel

Mango hout
Incl. U, A of X poot 160x100 van € 649,Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 525,NU €
,200x100 NU € 545,,- NU € 605,220x100 NU € 569,- 260x100
240x100 NU € 589,- 300x100 NU € 739,-

499

Ook andere modellen verkrijgbaar in mangohout en massief eiken!

Wij zijn open op:

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

Stoelenbroertjes

Ook op afspraak mogelijk!
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP Reusel

Fototentoonstelling
‘Toen en nu in beeld’
BLADEL - De
huidige gemeente Bladel bestaat
25 jaar. Dat
willen we als heemkundekring niet ongemerkt voorbij laten gaan en vieren met een
tentoonstelling. We hebben 25 foto’s uit
onze collectie gekozen uit Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel, alle
vijf de kerkdorpen van de gemeente Bladel.
En we hebben nieuwe foto’s gemaakt vanuit
hetzelfde standpunt als de oude situatie. Zo
ziet u 25 foto’s van hoe het vroeger was en
van hoe het er nu uitziet. Er zijn foto’s te zien
van pleinen en straatbeelden van vroeger.
Ook markante gebouwen die er nu nog staan,
maar ook die inmiddels verdwenen zijn. We
hopen met deze vergelijking van vroeger en
nu een feest van herkenning te bieden, maar
ook van verrassing en verwondering over de
veranderingen die de gemeente Bladel in de
loop der jaren heeft ondergaan.

U kunt de tentoonstelling bezoeken in de
Heemkamer van Pladella Villa aan de Bleijenhoek 57 in Bladel op woensdagen van 10.0012.00 en 14.00-16.00 uur en op zondagen 16,
23, 30 oktober en 6 november van 14.00-16.00
uur. De tentoonstelling is tot stand gekomen
met subsidie van de gemeente Bladel.
Fotoboek Toen en nu in beeld
De 25 foto’s die u ziet tijdens de tentoonstelling komen uit het archief van de Heemkundekring. Bij het kiezen van de foto’s kwamen we
zoveel foto’s tegen die de moeite van het presenteren waard waren, dat we besloten hebben een fotoboek uit te brengen met ruim 50
foto’s, waaronder de 25 van de tentoonstelling.
Het boek is alleen te verkrijgen via intekening.
Wilt u van tevoren het boek bekijken, dan kunt
u een proefdruk inzien tijdens de tentoonstelling. Hebt u interesse in het boek, stuur dan
een mailtje naar heemkundebladel@gmail.
com of noteer uw gegevens op de intekenlijst
die aanwezig is in de Heemkamer.

14 oktober 2022
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Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Avondwandeling tijdens de Nacht van de Nacht
Op zaterdag 29 oktober wordt door de gemeente
Bladel in samenwerking met Staatsbosbeheer een
avondwandeling georganiseerd door de bossen
aan de zuidzijde van de A67 in Hapert. De
wandeling start om 19.00 uur op de parkeerplaats
van de Pals in Hapert, net vóór het viaduct, en
duurt ongeveer 2.5 uur. Tijdens de
avondwandeling willen we u graag laten ervaren
hoe mooi een donkere nacht kan zijn.

van uw kinderen en uw telefoonnummer.
Mocht de wandeling niet doorgaan (bijvoorbeeld
vanwege slechte weersomstandigheden), dan wordt u
daarover tijdig geïnformeerd.
Kijk voor meer informatie over de Nacht van de Nacht
op www.nachtvandenacht.nl.

Er zullen tijdens de wandeling een aantal acts voor u
klaar staan om u regionale volksverhalen te vertellen,
interessant voor jong en oud! Na afloop is er soep. De
avondwandeling is ook geschikt voor kinderen
(deelname onder de dertien jaar onder begeleiding van
een volwassene). Deelname is gratis.
Aanmelden
Aanmelden voor de wandeling kan door vóór
26 oktober te bellen naar 0497-361636 of te mailen
naar avondwandeling@bladel.nl. Vermeld daarbij met
hoeveel personen u wilt deelnemen, eventueel de leeftijd

Verbetering openbare
verlichting gemeente
Bladel
In 2017 is Heijmans in de gemeente Bladel
gestart met het aanpassen van de openbare
verlichting. Lichtmasten ouder dan 40 jaar
worden vervangen. Armaturen (lamphouders)
ouder dan 20 jaar worden vervangen door
duurzame LED-verlichting.
Heijmans gaat in de volgende straten aan de
verlichting werken:
Bladel
• Raamloop;
• Ambachtsweg;
• Bredasebaan;
• De Rogter;
• Kalverekker;
• Schalieven;
• Stokekker;
• Hulselseweg;
• Neterselseweg;
• Het Bosch.
Casteren
• Wagenbroeken;
• Kerkeneind;
• Heistraat.

Hapert
• De Kuil;
• Distel;
• Boterbloem;
• Venbroek;
• Alexanderhof;
• Van den Elsenstraat;
• Pastoriepad;
• Van Gerwenstraat;
• Leeuweriklaan;
• Lijsterstraat;
• Beerzedal;
• Lindenstraat;
• Klaproos;
• Herderstasje.

Hoogeloon
• Akkerstraat;
• Hofveld;
• Jan Goossensstraat.
Deze werkzaamheden staan gepland van 31 oktober
tot en met 16 december. U kunt hier overlast van
ervaren. Heijmans vraagt hiervoor uw begrip.
Heijmans onderhoudt en beheert de openbare
verlichting in de gemeente Bladel. Merkt u dat er
ergens een storing is? Dan kunt u deze online
melden via www.heijmans-verlichting-bladel.nl.
Heijmans zal de storing dan zo spoedig mogelijk
herstellen.

€ 1.300,- energietoeslag: kom jij ervoor in aanmerking?
Let op: u kunt tot en met 31 oktober 2022 een aanvraag indienen
Iedereen moet meer betalen voor gas en
elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om
hun energierekening te betalen. De gemeente wil
deze mensen graag helpen. Daarom krijgt
iedereen die er recht op heeft een eenmalige
energietoeslag. De energietoeslag is verhoogd
van € 800,- naar € 1.300,-. Heeft u hier recht op?
Of heeft u de energietoeslag al aangevraagd en
wilt u weten wanneer u de extra € 500,- krijgt?
In dit bericht vertellen we u erover.
Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1.300,-.
Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van
de rekeningen voor gas en elektriciteit. U heeft recht op
de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Dit kan
inkomen zijn uit werk, een uitkering of wanneer u
ondernemer bent inkomsten uit uw eigen bedrijf. Voor
meer informatie over wat een laag inkomen inhoudt: kijk
op www.kempengemeenten.nl/energietoeslag of neem
contact op met Maatschappelijke Dienstverlening. (Elke
dag is er een telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en
11.00 uur waar u met al uw vragen terecht kunt,
telefoonnummer: 0497 - 74 55 44. E-mail:
md@kempengemeenten.nl).
Hoe kunt u de eenmalige energietoeslag krijgen?
Sommige mensen hebben de energietoeslag al
automatisch ontvangen, bijvoorbeeld omdat zij een
uitkering krijgen van de gemeente. Deze mensen hebben
de eenmalige energietoeslag afgelopen mei ontvangen.
Als u de energietoeslag niet automatisch hebt
ontvangen, moet u de energietoeslag zelf aanvragen.
Het aanvraagformulier kunt u hier vinden:
www.kempengemeenten.nl/energietoeslag.

Heeft u al een aanvraagformulier ingediend?
U ontvangt een bericht zodra uw aanvraag voor
energietoeslag door een consulent in behandeling is
genomen. Wij verzoeken vriendelijk om dit bericht af te
wachten. In verband met de grote hoeveelheid
aanvragen kan dit wat langer duren dan u gewend bent.
Heeft u al € 800,- ontvangen en vraagt u zich af
wanneer u de aanvullende € 500,- ontvangt?
Alle inwoners die inmiddels € 800,- hebben ontvangen,
krijgen na 1 oktober automatisch het extra bedrag van
€ 500,- op hun rekening. U hoeft hiervoor dus niet
opnieuw een aanvraag in te dienen.
Hulp bij geldzorgen
Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag maar
heeft u wel moeite om rond te komen? Of kunt u
ondanks de energietoeslag de energierekening niet
betalen? Neem contact op met Maatschappelijke
Dienstverlening. Zij kijken met u mee welke oplossing
het beste bij u past. Ook als u een inkomen heeft boven
het sociaal minimum.
Hulp bij het besparen van energie
• Slim omgaan met uw verwarming kan u veel geld
schelen. In een groot, oud huis zelfs honderden
euro’s! Zet de verwarming ‘s nachts bijvoorbeeld op
15 graden en verwarm geen kamers waar u niet bent.
• Ook op warm water kunt u met simpele maatregelen
flink besparen. Bijvoorbeeld met een waterbesparende
douchekop of door simpelweg wat minder lang te
douchen.
• Als u weet waar uw energie aan op gaat, kunt u gaan
besparen. Met een eenvoudige energiemeter of een
energieverbruiksmanager komt u erachter hoeveel
stroom uw apparaten gebruiken. Zo spoort u
gemakkelijk energievreters in huis op.
• Loop ook eens door uw huis om te zien waar nog
gloeilampen hangen en vervang die door zuinige
ledlampen.
Check alle tips op www.milieucentraal.nl/energiebesparen. Wilt u weten waar u snel kunt besparen?
Doe de Bespaartest op www.verbeterjehuis.nl/wizard
en kom erachter!
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Expo “Bloemenpracht” in gemeentehuis Bladel
De cliënten van Lunet willen de herfst en winter
opvrolijken met de prachtige expositie
“Bloemenpracht”.
Van 10 oktober 2022 tot 10 januari 2023 schitteren de
kleuren en vormen in de expositieruimte van het
gemeentehuis in Bladel van de muren.
Verschillende locaties van Lunet werkte mee aan deze
expositie. LuuXX Eersel toont een groot pixel schilderij
en gingen aan de slag met vilten bloemen. LuuXX
Geldrop fotografeerde mooie bloemen in de kasteeltuin
van Geldrop en maakte daar vervolgens schilderijen

Dag van de Mantelzorg
op donderdag
10 november 2022

Kortom een expositie waarin iedereen met een eigen
blik en specialiteiten aan mee heeft gewerkt. Een expo
waar we trots op zijn en waar onze cliënten van
kunnen groeien!

Tere ere van 25 jaar Bladel: gratis voorstellingen
Wim Daniëls voor 65-plussers
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.
Wim Daniëls is te zien in vijf middagvoorstellingen
waarin hij vertelt over Het Dorp en het Brabantse dialect.

Luncht u gezellig mee? Aanmelden kan nog
tot en met 26 oktober!
Zorgt u voor een ander die ziek is of een
beperking heeft? Dan bent u waarschijnlijk
mantelzorger. Mantelzorg kan zowel praktisch
van aard zijn zoals boodschappen doen of
helpen bij huishoudelijke klusjes, maar het kan
ook gaan om persoonlijke zorg zoals hulp bij
het douchen en aankleden. We vinden het
bieden van mantelzorg vaak vanzelfsprekend,
maar het is naast een mooie taak vaak ook een
zware taak.

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

De gemeente Bladel wil alle mantelzorgers daarom
hartelijk bedanken voor hun waardevolle zorg met
de jaarlijkse mantelzorgwaardering en -activiteit. De
waardering bestaat uit een cadeaukaart ter waarde
van € 25,- die u bij alle aangesloten ondernemers
van Bladel Centrum en MKB Hapert naar eigen wens
kunt besteden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een
lekker hapje en/of drankje, een mooi cadeau, een
beautybehandeling of een bloemetje. Ook verzorgt
gemeente Bladel in samenwerking met Cordaad
Welzijn weer een heerlijke en vooral gezellige lunch
voor alle mantelzorgers van Bladel.
U bent van harte welkom!! Op donderdag
10 november 2022 in de nieuwe MFA Hart van
Hapert.
12:00 uur Ontvangst met welkomstdrankje
12:15 uur Openingswoordje wethouder Davy Jansen
12:30 uur Heerlijke lunch
15:30 uur Einde

van. De aparte keramische vazen in allerlei kleuren en
vormen zijn gegoten en beschilderd door LuuXX Kleine
Berg. En Kunst & Ko haalde haar inspiratie uit de natuur
en maakt vrolijke en eigenzinnige schilderijen op doek
en een mooi paper-art object wat een echte blikvanger
is geworden.

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.
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’.

Voor vragen over het aanmelden kunt u terecht bij
ouderenconsulent Loes Beekman via 06-16028677.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$
$
Aanmeldformulier voorstelling Wim Daniëls
Naam/namen:

Hoe meld ik me aan voor deze Mantelzorglunch op 10 november 2022?
Stuur een mailtje naar
infozorgwelzijn@cordaadwelzijn.nl of bel op
maandag of vrijdagochtend naar het infopunt Zorg
en Welzijn 0497 – 72 16 21. Aanmelden kan nog tot
en met 26 oktober!

1 .............................................................................................................................................................................
2 .............................................................................................................................................................................
Geboortedatum:
1..............................................................................................................................................................................

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

2..............................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .....................................................................................................................................................
Aantal personen (omcirkel):

1

2

Voorstelling (één omcirkelen):
Bladel
Den Herd
Maandag
14 november
14.00 u

Casteren
Den Aord
Dinsdag
15 november
14.00 u

Netersel
De Poel
Woensdag
16 november
14.00 u

Hapert
Hart van Hapert
Dinsdag
22 november
14.00 u

Hoogeloon
D’n Anloôp
Woensdag
23 november
14.00 u

Onderhoud bermsloten in 2022
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.
Schouwsloten
De schouwsloten moeten jaarlijks worden geveegd. Het
waterschap controleert dat. In oktober- novemberdecember 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 totale veegkosten. De aangelande ontvangt de
rekening van Fiers Luyksgestel B.V. na uitvoering van de
werkzaamheden.
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Openbare besluiten
uit vergadering
burgemeester en
wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben
in de vergadering van 27 september 2022 de
volgende besluiten genomen:
Concept liquidatieplan gemeenschappelijke
regeling Kempisch Bedrijvenpark
1. Kennis genomen van het concept liquidatieplan
gemeenschappelijke regeling Kempisch
Bedrijvenpark
2. Ingestemd met de overdracht van het beheer
van de openbare ruimte (fase 2)
3. Ingestemd met het ontwerp-raadsvoorstel om
geen zienswijze in te dienen tegen het
liquidatieplan
4. Met het Dagelijks Bestuur uitvoeringsafspraken
maken voor de warme overdracht na 1 januari
2023
Uitbreiding overeenkomsten met Stichting
De Groene Long
1. Het addendum op de beheerovereenkomst
De Groene Long Bladel wordt vastgesteld
2. Het addendum op de realisatieovereenkomst
De Groene Long wordt vastgesteld
Welzijnssubsidies 2023
Het subsidiejaarprogramma welzijn 2023 wordt
vastgesteld op een bedrag van € 2.299.389,- en
de daaruit voortvloeiende financiële mutaties voor
de jaren 2023 t/m 2026 ad € 125.509,- te
verwerken in de 1e wijziging van de begroting
2023.

Verder merken wij nog op dat de aangelanden,
grenzend aan sloten buiten de bebouwde kom
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.

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
Hoogeloon
• Landrop 11A-1, bouwen van een berging.
Hapert
• Smaragdweg ongenummerd, aanleggen van een
inrit.
Bladel
• Gozelinusbocht ongenummerd, bouwen van
7 zorgappartementen.

Verleende omgevingsvergunning Omgevingsvergunning
verlengingsbesluit
Hoogeloon
• Landrop 3, plaatsen van raampjes in staldeuren.
Datum besluit: 4-10-2022;
• Verzetshelden 36 en Sterakkers 30 en 37, bouwen
van 3 tijdelijke CPO woningen. Datum besluit:
29-9-2022.
Hapert
• Smaragdweg 48 en 49, uitbreiden van een
bedrijfspand, het veranderen van een bestaande
inrit en het aanleggen van 2 nieuwe inritten.
Datum besluit: 29-9-2022;
• Kempisch Bedrijvenpark (ten zuiden van de
Diamantweg), aanbrengen van halfverharding op
een bestaand zandpad ten behoeve van een
fietspad. Datum besluit: 3-10-2022.
Bladel
• Gemeente Bladel, kappen van 42 bomen. Datum
besluit: 29-9-2022.

Hapert
• Smaragdweg 42, afwijken bestemmingsplan voor
het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
en het aanleggen van een inrit. Datum besluit:
4-10-2022.

Vergunning APV - Bijzondere
wet
Netersel
• Organiseren van Das Kempisch Oktoberfest op
8 oktober 2022. Datum besluit: 3-10-2022.
Hapert
• Voor de ingang van MFA Hart van Hapert, plaatsen
van een kermisattractie (de Rups) van 6 t/m
8 oktober 2022. Datum besluit: 4-10-2022.
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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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Laat je verrassen en
loop eens binnen ! !
Wilhelminalaan 70 Reusel

HomeStore-Wilhelminalaan 70 - Reusel tel:0497-644440 (naast Action)
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WANDREK

B:80 x H:80 cm
VAN: 179,-

49,-

U BESPAART: 130,-

73%

KORTING

NU TIJDELIJK INCLUSIEF 3 GRATIS SIERKUSSENS

HOEKBANK
VAN: 1699,-

799,-

53%

KORTING

U BESPAART: 900,-

58%

KORTING

SALONTAFEL
SET VAN 3
VAN: 189,-

79,-

Leverbaar in
zwart en naturel

U BESPAART: 110,-

HOEKBANK XXL ‘COLSON’

DE ENERGIEPRIJZEN DUURDER?

• B:300 x D:218 x H:90 cm, afgewerkt in een luxueuze velvet stof
• Ook leverbaar in spiegelbeeld, inclusief 3 gratis sierkussens
• Tegen een meerprijs ook leverbaar in andere opstellingen, andere kleuren en stoffen

R
E
P
O
K
D
E
O
G
NERGENS
TE PRIJS!
ES
B
ER
LL
A
E
D
S
U
D
,
R
U
TE
R
O
RECHTSTREEKS VAN DE IMP

VLOERLAMP
VAN: 199,-

49,-

ONZE MEUBELS GOEDKOPER!

75%

KORTING

Deze eettafel is ook leverbaar
met een Grey Wash blad

U BESPAART: 150,-

70%

54%

KORTING

KORTING

EETKAMERSTOEL
VAN: 129,-

EETTAFEL

Ø130 X H:76 CM

VAN: 499,-

149,U BESPAART: 350,-

59,-

MASSIEF MANGOHOUTEN EETTAFEL

U BESPAART: 70,-

• Tegen een meerprijs ook leverbaar in ø140 cm of ø150 cm

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)

SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK



Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact



OPENINGSTIJDEN:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

www.pacomeubelen.com



13-18 uur
10-18 uur
10-18 uur

IEDERE ZONDAG
OPEN!
Zondag:
Maandag:

10-18 uur
13-18 uur

Dinsdag & woensdag: gesloten

vanuit NL: 0031 85 76 00 390
vanuit BE: 0032 11 98 88 78

Volg ons op
social media!

VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: PACOMEUBELEN.COM

6000M
MEGASTORE
2
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Heb jij al een kaartje voor
Into the Music?
Het dak van de nieuwe MFA gaat eraf! Op
26 november vindt de
3e editie van Into the
Music plaats en dat belooft een spectaculaire
show te worden. Heb jij
je stembanden alweer
opgewarmd om volle bak mee te blèren? Of
heb jij je dansschoenen alweer aangetrokken om je beste moves te laten zien?

Into the Music wordt georganiseerd door
muziekvereniging Kunst Adelt in samenwerking met de beste zangers, dj’s en artiesten.
Samen bouwen we één groot feestje in de
nieuwe MFA ‘Hart van Hapert’. Dus reden
genoeg om met jouw vriendengroep, familie
of met je collega’s hierbij aanwezig te zijn!
Ga voor kaarten en informatie naar onze
website:
www.intothemusic.nl

Creatief in Beers in het Oude Kerkje
Door de grote variatie is deze tentoonstelling
altijd de moeite waard.
Deelnemers: Janine Cosijn, Martien van Dongen (speels met hout), Hilde Poierrié-Engel
(beschilderde oesterschelpen als sieraden),
Godelieve Heijmans (olieverf), Ans Deenen
(olieverf), Ad van Kollenburg (tekening fors),
Patricia Ketelaars (tassen en accessoires),
Jeanny van Oirschot (schilderijen), Finy Pijnenburg (schilderen), Ingrid van Doorn (schilderijen) en Heemkundekring Den Beerschen
Aard (onderwerp de Pinksterfeesten).
MIDDELBEERS - In het weekend van 15 en
16 oktober ziet u de tweede tentoonstelling
van Creatief in Beers. De deelnemers zijn
bewoners van de Beerzen of mensen afkomstig uit de omliggende dorpen. Zij kunnen hier laten zien welke creatieve hobby
zij hebben.

Het Oude Kerkje is op zaterdag open van
13.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot
17.00 uur. De entree is € 2,50 (t.b.v. instandhouding van het monument), kinderen gratis.
Pinnen: Ja graag! Het adres is Willibrordstraat
25 in Middelbeers. Meer info is te vinden op:
www.oudekerkje.nl

Damesgym
in Den Aord

Ervaar Het
Baderie Comfort

Van
inspiratie
tot genieten

CASTEREN - Op vrijdagochtend van
09.00 tot 10.00 uur sport er in Den
Aord in Casteren een groepje vrouwen. Het is een gezellig groepje onder
leiding van een deskundige en vlotte
docent.

Praktisch en
ruimtelijk: een
hangend toilet.

De oefeningen zijn zeer gevarieerd en
er is tijdens de les ook altijd ruimte voor
een spel. Wij zouden het leuk vinden om
nog enkele nieuwe leden te begroeten.
Wil je een keer komen kijken en vrijblijvend mee doen, dan kan dat. Wil je meer
weten mail dan even naar: marja_hol@
hotmail.com. Hopelijk tot ziens!

Baderie van den Boomen
Kerver 8 5521 DB Eersel

MTB Appelﬂappentocht
door de Kempen
Zondag 23 oktober
BLADEL - Op
zondag 23 oktober
organiseert
TWC Snelle Wiel
– Bestronics een
MTB-toertocht
door de Kempen.
Deze tocht heeft
een ‘Extra Goed
Geregeld’ NTFUkeurmerk. Na afloop ontvangt iedere deelnemer de traditionele appelflap.
De route wordt uitgezet in de prachtige omgeving van de gemeenten Bladel, Eersel en
Oirschot en doorgaans bezocht door meer
dan 1.000 MTB’ers. Deze tocht voldoet aan
het hoogste kwaliteitsniveau van wielersportbond NTFU en met trots heeft het dan ook
het keurmerk ‘NTFU Extra Goed Geregeld’.
Na afloop krijgt iedere deelnemer de bekende
appelflap van Bakkerij van Heeswijk bij het
clubhuis op het sportpark in Hapert.
De Appelflappentocht betreft een tocht over
respectievelijk 35, 45 en 65 km. De inschrijfkosten bedragen € 6,- per persoon. Starten
kan van 08.30 tot 10.00 uur. De Brabantse
Kempen is bij uitstek een gebied wat zich
perfect leent voor de MTB-tochten. Uitgestrekte bosgebieden op zijn mooist in de
herfst, wisselen af met mooie heidevelden.
Een plek waar de Vlaamse en Nederlandse
wielercultuur elkaar de hand geven. Gekende
paden worden vermeden en de routebouwers
proberen zoveel mogelijk de pareltjes te laten
zien. Veel aandacht wordt besteed aan een
veilig uitgepijlde route en rustplaats met
goede verzorging.

alles op gebied van
WONINGSTOFFERING
Bel voor vrijblijvende
informatie naar

Ook voor
DUO- EN
U vindt bij ons alles op gebied van
ROLGORDIJNEN

0497-38 38 38
0497-64 17 06

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE
IS BINNEN!
StrakCOLLECTIE
en sfeervol

www.taxicoppens.nl

• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen

Gratis
• Vitrages
} gemeten
• Zonwering
en geplaatst

• Gordijnstoffen
• Inbetweens
• Tapijt
• Vinyl

gratis gemeten,
gemaakt en
gehangen.

}

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

• Dekbedden, hoeslakens,
kussens

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt!

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

Turnhoutseweg 14

• Reusel • Tel/Fax: 0497-64 17 98

Voor actuele informatie kijk op onderstaande
website-adres of de facebookpagina van de
Appelflappentocht. Tot 23 oktober. Wij hebben er zin in!
www.appelflappentocht.nl

M.&M.
DIJKHUIZEN

U vindt bij ons

Wij bieden een grote keuze in:

Nieuw dit jaar is extra aandacht voor een
goede afterbike. Na de appelflap kan er op
het buitenterras worden nagenoten en zullen
heerlijke hamburgers worden gebakken op
een echte Smoker. Op het sportpark is een
bewaakte fietsenstalling aanwezig. Wegens
succes komt de fast lane ook weer terug.
Deelnemers welke zich online inschrijven
kunnen dan bij aankomst direct starten via
een fast lane. Dus niet op een koude zondagochtend wachten in een lange rij bij inschrijven, maar direct vertrekken. Hierdoor is
inschrijving ter plaatse niet meer nodig. Op
www.appelflappentocht.nl is te vinden hoe
deelnemers kunnen voorinschrijven. NFTU/
KNWU/VWB-leden betalen € 4,- i.p.v. € 6,-.
Deelname tot 16 jaar is gratis.

Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98
www.cashencarrytextiel.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer
Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

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

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

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

de duim

De ‘Duim’ gaat omhoog
Mijn duim staat omhoog voor de jeu de boulesvereniging
De Kloosters in Hapert voor het leuke afscheidscadeau,
na ruim 20 jaar coördinatorschap. Ik blijf de club wel
trouw!
J. Baijens
-----------------------------------------------------------------Een duim omhoog voor de mensen die de Hapertse
Dorpsquiz mogelijk hebben gemaakt en in elkaar hebben
geknutseld. Super en wat een spetterend vuurwerk!
Een trotse Gaopert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn duimen staan omhoog. Wat een prachtig complex is het MFA Hart van Hapert geworden.
Het nodigt uit om er regelmatig binnen te stappen. En dan het beweegrondje, geweldig. Ik ga
het wekelijks doen en geniet van de jonge kinderen die me wegwijs maken!
Een blije bewoonster
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u ook een duim?
Stuur dan de gegevens met een motivatie van maximaal 50 woorden naar duim@pc55.nl
WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep mensen uit
de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals
hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met
uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

Weggooien
is zonde
Repair Café in Bladel
Op dinsdag 18 oktober
van 13.00
tot 16.00 uur staan
onze
reparateurs
weer klaar om u
te helpen met het
repareren van uw
defecte spullen.
Al het gereedschap en materiaal is aanwezig
om alle mogelijke reparaties uit te voeren op
gebied van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig met reparatiekennis en –vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen
mee en gaan samen met de deskundigen aan
de slag.
Iedere 3e dinsdag van de maand is het Repaircafé van Het Kompas open. U vindt het
Repair Café aan de Torendreef 20 te Bladel.
Heeft u vragen, bel 0497-385069, kijk op onze
website of mail naar info@kompasbladel.nl
www.kompasbladel.nl

VOOR ALLES
OVER & UIT
DE REGIO
Toeristische informatie
Snoeperkes
Routes
Wandelkaarten
Fietskaarten
Ruiterkaarten
Souvenirs (oa dorpen skyline)
Streekproducten
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in de regio
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 30 DECEMBER
25 JAAR REUSEL-DE MIERDEN....
EN WAT ERAAN VOORAFGING
Locatie: gemeentehuis-bibliotheekHWR-heemkamer, Reusel.
Tijd: openingsuren bibliotheek. Gratis entree.
T/M DECEMBER
EXPOSITIE SCHILDERIJEN
VAN RIANNE SCHELLE
Locatie: D’n Aanloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Tijd: openingstijden D’n Aanloop.

Hier te
verkrijgen

WWW.VISITBLADEL.NL
WWW.VISITREUSELDEMIERDEN.NL

WIST
JE
DAT...?
... de typische
hoofdpijn,
brain freeze,
kan opkomen na het
eten van ijs
of iets anders
kouds?

www.loesje.nl

Door een
plotselinge
versnelling van
de bloedstroom in
de hersenen,
ontstaat er een
hogere bloeddruk
die je als
pijn ervaart.

Aanleveren

Wees op tijd!

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

ADVERTENTIES
tot maandag
12.00 uur
Reservering
eerder doorgeven
= raadzaam!

info@pc55.nl

Goed om te weten!
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Regionale
uitzending gemist?
Kijk dan de films
terug op
www.kempentv.nl

Dementie stopt
niet zonder uw
bijdrage
Collecteweek: 6 t/m 12 november
HAPERT - Van 6 tot en
met 12 november vindt
de jaarlijkse collecteweek van Alzheimer
Nederland plaats. Duizenden
vrijwilligers
gaan op pad om geld
in te zamelen voor een
toekomst zonder dementie. Ook in Hapert
zetten collectanten zich in voor dit doel.
Uw bijdrage is hard nodig want helaas groeit
de groep mensen met dementie snel: 1 op de
5 mensen krijgt dementie en zelfs 1 op de 3
vrouwen. Meer geld voor onderzoek betekent
dat we eerder oplossingen vinden om dementie de wereld uit te helpen.
Krijgt u een collectant aan de deur? Geef.
Elke bijdrage is meer dan welkom, klein of
groot. Geen contant geld? Geen probleem. U
kunt veilig, anoniem en gemakkelijk doneren
via de iDEAL-QR code op de bus.
Collectant gemist en wilt u toch bijdragen? U
kunt op verschillende manieren doneren:
- Via een bijdrage aan Alzheimer Nederland
- NL86 RABO 0375 2534 83 o.v.v. Collecteweek 2022.
- Via de online collectebus van Alzheimer Nederland: www.onlinevooralzheimer.nl
Namens alle collectevrijwilligers in Hapert en
Alzheimer Nederland bedankt. Voor een toekomst zonder dementie!

Gezellige
bewegingsclub
voor senioren

Wandelaar
van de week!

Lekker bewegen met
sociale contacten
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. Kijk of het
wat voor je is. Iedereen is van harte welkom.
Tijd: 13.30-14.30 uur, daarna een kopje koffie
of thee. Aanmelden kan bij Ivonne Megens:
ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl o.v.v. gymactiviteit.

lokale vrijwilligers
vacature bank
Chauffeurs gezocht
In verband met krapte zoekt Zorgboerderij
Hapert extra chauffeurs. De cliënten worden
om 09.30 uur bij de zorgboerderij verwacht
en om 15.30 uur weer thuisgebracht.
Je rijdt zowel de ochtend als de middagdienst.
Heb je tijd en een geschikte wagen waar ouderen in mee kunnen? Dan rekenen we op je!
Als dank wordt de benzine en een deel van de
afschrijving van de auto vergoed.
Het werk is afwisselend, want je krijgt regelmatig een andere route. Voor de cliënten is
dat prettig, omdat ze zich vertrouwd gaan
voelen bij meerdere chauffeurs.
Rijd je mee? Contactpersoon Moniek Verhees:
0497-726995 of info@zorgboerderijhapert.nl

Bent u deze wandelaar?

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

Dan wint u een paar ATC-wandelsokken
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00
en een 12-uurtje van Café ‘t Pleintje.

Vrijwilliger voor het
Extra Tijd Toets Lokaal

van september t/m mei

Dagelijks komen Pius X-College leerlingen
naar het ETT Lokaal om daar hun toetsen te
maken vanwege bijvoorbeeld dyslexie. Als
vrijwilliger surveilleer je en voer je ondersteunende werkzaamheden uit. Je zorgt voor een
vriendelijke ontvangst en sfeer, deelt de juiste
toetsen uit, houdt toezicht en zorgt dat de
gemaakte toetsen geretourneerd worden.

MAANDAGMIDDAG

Je bent inzetbaar op vrijdag van 08.00 tot
16.15 uur. Er is een vrijwilligersvergoeding.

SENIORWEB

Voor alle computervragen

VRIJE INLOOP

van 14:00 tot 16:00 uur

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

Mijn
nieuwstip
doormailen
aan PC55
info@pc55.nl

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

Kerkstraat 51
Hapert

Meer info bij: Inge van Beuningen, 0497361261of I.vanBeuningen@piusx-college.nl

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

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

Susan Lamers
Podoloog

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

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

www.autocarejanvanrooy.nl

FORD FUSION 1.4I 5 DRS.
MG CABRIOLET 1.8I
MITSUBISHI COLT 1.5I CABRIOLET
MITSUBISHI COLT 1.3I 5 DRS.
OPEL AGILA 1.2I HB 5 DRS. AC
PEUGEOT 107 5 DRS AIRCO
PEUGEOT 107 5 DRS AIRCO
PEUGEOT 107 5 DRS
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD
TOYOTA YARIS 1.0I 3DRS
VW FOX 3 DRS. PS

BLAUW
BLAUW
ZWART
ZWART
BLAUW
ZWART
ZWART
ROOD
ZWART
ZILVER
GRIJS

2011
2005
2008
2012
2009
2009
2011
2011
2008
2006
2009

5950
6950
POA
POA
POA
POA
POA
POA
POA
3750
2950

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
Originele Nederlandse auto’s met gegarandeerde kilometer standen.
Al meer dan 30 jaar uw auto-dokter van de Kempen!

Frank Sol
autobedrijf

Kijk op onze website
voor onze occasions!

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

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

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

Vacature administratief medewerker
-

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.

-

Je bent leergierig en werkt zeer nauwkeurig.

-

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.

Vacature aangiftemedewerker
-

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

-

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

-

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

Wat bieden wij jou?
-

Afwisselende en uitdagende werkzaamheden voor internationale klanten uit
de Brainportregio.

-

Persoonlijke begeleiding door ervaren collega’s.

-

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

-

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

Kijk voor meer informatie op www.taxmanager.be of neem contact op met
Ronald Jansen of Len Schijvens.
We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Stuur je CV met een beknopte
motivatiebrief naar Ronald@taxmanager.be of Len@taxmanager.be.
Taxmanager BV Eikenburg 3  5521 HZ Eersel  KvK 54500982
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Twee vacatures
bij Schellekens & Vrenken Accountants en Adviseurs

Salarisadministrateur m/v
Voor 24-32 uur per week
De werkzaamheden bestaan o.a. uit
• controleren en verwerken van
aangeleverde mutaties
• uitvoeren salarisberekeningen
• verzorgen aangiften loonheffingen
en pensioen
• ontzorgen van werkgevers

Wij vragen
• MBO niveau, enkele jaren
werkervaring is een pre
• een flexibele werkhouding
• zelfstandigheid en accuratesse
• goede contactuele eigenschappen

Wij bieden
• een afwisselende en zelfstandige functie
• een prettige en informele werksfeer
• een marktconform salaris afhankelijk
van opleiding, leeftijd en ervaring

Receptionist/administratief
medewerker m/v

Wij zijn Schellekens & Vrenken

Voor 24-40 uur per week

medewerkers, gevestigd in het hart

Een accountantskantoor met twaalf
van Bergeijk.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit
• aannemen en afhandelen telefoontjes

Solliciteer direct

• verwerken van de e-mails

Stuur je motivatiebrief met CV vóór

• in- en uitgaande post

20 oktober naar Schellekens & Vrenken,

• verwerken van administraties

t.a.v. P.A.W. (Petra) Schellekens AA

• ondersteunen management

of via petra@schellekens-vrenken.nl.

• facilitaire zaken

Bel voor meer informatie naar
0497-555655 en vraag naar Petra.

Hof 10 • 5571 CC Bergeijk
(0497) 55 56 55 • www.schellekens-vrenken.nl

Vacatures
in de regio!

Bedrijfsprofiel: Metaal Flex Nederland B.V., opgericht in 1999, is een vooraanstaand internationaal arbeidsbemiddelingsbureau dat zich bezighoudt met de
detachering van gekwalificeerd en gemotiveerd productiepersoneel, hoofdzakelijk uit Polen. Onze medewerkers worden in de regio ingezet binnen diverse
branches, onder meer metaal en logistiek. Voor huisvesting en vervoer wordt eveneens gezorgd. Vanuit ons hoofdkantoor in Hapert worden onze klanten en
medewerkers door een klein team met een passie voor dienstverlening gefaciliteerd. Info: www.metaalflex.com
Door groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Management Assistent (m/v)
Dit is je functie:
Als managementassistent heb je een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie. Je werkt voornamelijk voor de Algemeen Directeur. In deze
uitdagende functie is geen dag hetzelfde.
Je werkzaamheden zijn onder andere:
• Het geven van operationele ondersteuning aan de Algemeen Directeur/
eigenaar, zoals agendabeheer, het opstellen en versturen van e-mails/brieven,
opzoeken en aanleveren van informatie.
• Onderhouden van externe contacten.
• Voorbereiden van presentaties.
• Is verantwoordelijk voor de inkoop van kantoorartikelen, PR artikelen en personele attenties
• Verricht specifieke administratie- en receptiediensten die bestaan uit het begeleiden van bezoek, coördineren van de poststroom evenals het af- handelen van het telefoonverkeer.
Dit is je profiel:
• MBO+/HBO werk- en denkniveau.
• Werkervaring in managementondersteuning.
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
• Kunnen schakelen en prioriteiten stellen.
• Organisatie en improvisatie talent.
• Kennis en ervaring met Office 365.
• Hands-on mentaliteit, accuraat en een dienstverlenende werkhouding.
• Functie is in beginsel fulltime maar parttime is zeker bespreekbaar.

Door groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Intercedent/Begeleider (m/v)
(Fulltime)

Dit is je functie:
Intercedent/Begeleider is veelzijdige functie waarbij recruitment, match tussen
kandidaat en vacature, plannen en begeleiden van uitzendkrachten gedurende hun verblijf in Nederland centraal staat. U fungeert als intermediair tussen
Metaal Flex, de uitzendkrachten en onze klanten.
Je werkzaamheden zijn onder andere:
• Werven en selecteren van juiste kandidaten.
• Matchen van vraag en aanbod.
• Voeren van intakegesprekken, uiteenzetten van de arbeidsvoorwaarden.
• Introductie en begeleiding bij onze klanten.
• Aanspeekpunt van klanten en uitzendkrachten.
• Signaleren en oplossen van problemen van uitzendkrachten en klanten.
• Verzorgen van enkele administratieve taken.
Dit is je profiel:
• MBO+/HBO werk- en denkniveau.
• Beheersing van Nederlandse of Engelse taal in combinatie met een tweede
taal: Oekraïens, Roemeens of Portugees.
• Goede communicatieve, sociale en commerciële vaardigheden.
• Kennis en ervaring met MS Office.
• Accuraat, stressbestendig en flexibel.
• In bezit van een rijbewijs.
• Fulltime beschikbaar.
• Ervaring in de uitzendbranche is een pré.

Durf jij de uitdaging aan om te werken binnen een informele organisatie waarbij geen enkele dag hetzelfde is? Ook als je ervaring niet helemaal past
ben je van harte welkom om te solliciteren! Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan via info@metaalflex.com
Huisvesting nodig?
Wij regelen het voor u!

Huisvesting nodig?
Wij regelen het voor u!

MEER WETEN OVER DEZE FUNCTIE?
Neem direct contact op met
Roel van Heugten
Tel: (+31)0497-386033

MEER WETEN OVER DEZE FUNCTIE?
Neem direct contact op met
Wil Kardol
Tel: (+31)0497-386033

Meeltjes
Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor particuliere
inwoners van de gemeente Bladel, de gemeente
Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel.
Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishoudelijke spullen en voor het melden van gevonden en
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u
€ 8,- tot een maximum van 40 woorden.
Het meeltje blijft staan tot u het weer afmeldt of
het wordt vervangen door een recenter meeltje van
een ander indien er een groot aanbod van meeltjes is.
U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adresgegevens en
telefoonnummer sturen naar:
• info@pc55.nl
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
• inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.
Berichten die voor maandag 24.00 uur worden aangeleverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst.
Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen)
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfsmatige verkoop van standaard producten e.d.. Boven
de 20 woorden betaalt u € 8,- extra tot een maximum
van 40 woorden.
PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en bepaalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

Carbon racefiets, merk: Look. Ziet er netjes uit.
H 55 cm. Dura Ace remmen. Compact 2x10.
€ 295,-. Tel. 0497-641380.
Lampepoetsersgras (siergras) voor in de tuin.
€ 2,50 per stuk. Tel. 384320 of 06-28300102.
2 marmeren zuiltjes, oud-roze met grijs.
Hoogte 80 en 60 cm. Tel. 384692.
2 Topper matrassen (van Deursen), 1x 200 cm,
1x 210 x 90 cm. Natuurlatex, 9 comfortzones.
€ 50,00 per stuk. Tel. 0497-388147.
EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen.
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in
Bladel. Tel. 0497-382141.
Qibbel fietsstoeltje voor achterop met
2 montageblokken, 1 voor misschien tweede
fiets. Weinig gebruikt. € 50,-. Tel. 0497-643588.
Werkplaatskachel, elektrisch, z.g.a.n. 3.3 KW,
3300 W. € 30,-. Tel. 0497-643599.

Batavus damesfiets, 24 versnellingen. € 50,00.
Tel. 06-53601514.

GEZOCHT

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 3 uur
om de 2 weken in Lage Mierde.
Tel. 06-55842224.
GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 3 uur
om de 14 dagen in Hapert. Tel 06-18387872.

PostBike Pro robuuste transportfiets, mat zwart,
3 versnellingen, framemaat 54, nw.st. € 300,-.
Tel. 06-11608256.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 1 à 2 uur
in de week, € 18,- p.u. Hapert. Tel. 06-34412325.

Combi-magnetron, z.g.a.n. € 40,00.
Tel. 0497-388051.
4 porceleine poppen, zijn per stuk te koop.
Tel. 0497-388051.
RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Bergeijk (‘t Loo).
Tel. 06-33878506.
4 winterbanden, incl. stalen velgen, 205/55 R16
profiel 6 m/m. € 100,-. Tel. 06-20229062.
Buxusplanten in pot, ± 110 cm hoog,
21 stuks. € 5,00 per stuk. Tel. 06-22901753.

GEZOCHT: Huurwoning in Bladel voor mij en
mijn 2 kinderen onder de huursubsidiegrens
van € 763,- per maand. Beschikbaar binnen nu
en een half jaar en waar we voor langere tijd
kunnen blijven. Tel. 06-12337885.

DIVERSEN
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.

GEVONDEN
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.
GEVONDEN: Zonnebril in zwart doosje, merk
Timberland, op wo. 5 oktober bij bushalte
Abdijstraat, Hapert. Als je het merk weet op het
zwart doosje, bel dan naar 0497-682208.

Koivissen en een steur. Tel. 06-11365459.

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

Porceleinen wasbak (65 x 50 cm) met
zwenkkraan. Tel. 06-22044582.

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

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

Zware kloostertafel, 235 x 95 x 5 cm, € 100,-.
Tel. 06-53693461.

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

DVD’s, ± 65 stuks, alles in één koop.
Tel. 06-15575024.

VERLOREN: Briefje van € 50,- en € 20,- op 7
oktober tussen markt Bladel en Hapert. Eerlijke
vinder wordt beloond. delaatans@hotmail.com

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

Oude naaimachine, merk Pfaff, werkt nog goed.
Muziektoren, merk JVC, radio cd usb stick,
Oude Provincialeweg
33,TE
5527
BM Hapert
GRATIS AF
HALEN:
School whiteborden en
vraagprijs € 15,-. Tel. 06-15575024.
0497 - 38 13 48
www.lemmenshapert.nl
schoolkrijtborden.
Tel. 06-42969463.
Baby Born poppen, € 16,- p.st. Barbie popjes,
GRATIS AF TE HALEN: Achterdeur met enkel
€ 2,50 p.st. Allerlei poppenkleertjes voor beide
glas, 2.11 x 82 cm, nog goed in de verf.
poppen. Tel. 0497-384384.
Tel. 06-23279208.

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

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

GRATIS

GEVRAAGD

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

CONCERT SIGNS’

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

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

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

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

KLUSJESMAN VOOR ALLE KLUSSEN
In of rondom het huis. Tel. 06-53623995.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, flipperkast,
juxebox, buitenboordmotor, scooter,
elektrische fiets, boot, benzinepomp, etc.
Tel. 06-46331823.
GEVRAAGD OUD IJZER EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger,
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d.
(geen koelkasten en vriezers). Snelle
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.
GEVRAAGD: Oude tv of computer, gratis
ophalen in omg. Bladel, hoeft niet te werken.
Tel. 0497-387001.
GEVRAAGD: Tomos brommer.
Eventueel defect geen bezwaar.
Tel. 06-20309871.
GEVRAAGD: Elektrisch kookplaatje.
Tel. 06-34412325.

PC55 is aangesloten bij
Drukwerk: Rodi Media

Electra

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

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor gezin in
Eersel, 2 tot 3 per week, tijdelijk i.v.m. ziekte.
Tel. 06-27208085.

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

Zinkwerk

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

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

BABY- EN PEUTER-BENODIGDHEDEN
EN -KLEDING
Nieuw in Netersel.
www.devliegendebrabander.nl
info@devliegendebrabander.nl Tel. 06-19700728.

CV Installatie Badkamers

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

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

Atag rvs gaskookplaat met wokbrander, z.g.a.n.
€ 50,-. Tel. 06-30597748.

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

Buggy, vr.prijs € 17,50. 7-delig betonboren, i.g.st.
merk Wolfcraft. Vr.pr. € 17,50. Tel. 06-15575024.

GEZOCHT: Winterweide voor het inscharen
van Shetlandpony’s. Periode: januari/februari
2023, in overleg. Voor meer info: 06-22994911.

Ronde poef, katoen, grof gebreid, kleur: naturel,
afm. 50-50-35, merk Label51, als nieuw. € 35,00.
Tel. 06-11333324.

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

Markt 4
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Informatieavond
over uilen in De Wekker
vereniging de vraag of dat we eens willen
komen kijken en of het misschien mogelijk is om een nestkast voor een uil in de
achtertuin op te hangen, want ze horen ’s
nachts regelmatig een uil.
Is het wel verstandig om zoveel nestkasten op
te hangen en welke nestkasten zijn voor welke
uilen geschikt? Wat eten de uilen en zijn ze gevaarlijk voor mijn duiven of de huisdieren? Dat
zijn allemaal vragen die wij regelmatig krijgen.
Op 25 oktober willen we een informatieavond
over uilen houden. Daar kunnen al deze vragen worden gesteld. Op deze avond zal door
één van de leden van onze vereniging een
lezing worden gegeven. Dit zal plaatsvinden
bij De Wekker, Wilhelminalaan 97 in Reusel.
Iedereen is dan welkom. Degene die geen lid
zijn van onze vereniging betalen € 5,-. Daarvoor krijgen ze twee kopjes koffie of thee.

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

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

Don Vitalski met
‘De Kempenkrak’
in de Cultuurboerderij

Online ouderavond:
Pubers, seksualiteit & intimiteit

KEMPEN - Praat u met uw kind over seks?
Is dit tegenwoordig nog wel nodig en
weten ze niet alles al? Je kunt immers alles
vinden over seks op internet, social media
en in films.
Het lijkt alsof er minder taboe op ligt en dat
er vrijer met seks omgegaan wordt. Maar is
dit ook zo? En wil je puber deze intieme informatie wel met je delen? Het kan lastig en
ongemakkelijk zijn om met uw kind over seksualiteit en intimiteit te praten, maar het is
wel belangrijk.
Rosa van den Nieuwenhof, werkzaam bij de
GGD Zuidoost, neemt ons mee in de seksuele
ontwikkeling bij jongeren. Wat past bij welke
leeftijd? Wanneer wordt het grensoverschrijdend? Doen ze het echt veel eerder dan dat
wij het deden en weet de jeugd nog wel wat
liefde is?
Op interactieve manier zullen Valerie Segers
en Hilda Pellegrom vanuit het Leger des Heils
hun kennis en ervaringen rondom het thema
‘seks en intimiteit’ met u delen. Zij staan daarnaast stil bij de kwetsbaarheid van jongeren
en jongvolwassenen, aangezien dat dit belangrijk is voor herkenning en preventie rondom dit thema.
Wat als het een grens overgaat? Hind Jouhri
van het jongerenwerk van Cordaad Welzijn,

bespreekt waar u en uw kind terecht kunnen,
bij vragen en zorgen rondom seksualiteit en
intimiteit.
Aanmelden
Deze online ouderavond vindt plaats op donderdag 20 oktober, van 20.00 tot 21.30 uur.
Deelname aan dit webinar is € 3,-. Meld je
aan via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl Mocht u tijdens deze avond verhinderd zijn? Geen probleem, het webinar is
nog t/m 3 november 2022 terug te kijken.
Een dag vooraf ontvang je via e-mail een link
voor deelname. Let op: mails komen soms in
ongewenste e-mail/spam box terecht, houd
deze in de gaten.

WESTELBEERS - Op zondag 16 oktober,
om 14.30 uur, treedt Don Vitalski, met op
gitaar Steven van Gool, op in de Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
‘De Kempenkrak’ is een humoristisch gegronde uiteenzetting over het wel en wee van de
Vlaamse Kempen, met tussendoor een liedje
van een bekende Kempische muzikant, en geruggensteund door een powerpoint. Vitalski,
of voluit Don Vitalski, is de artiestennaam van
Vital Baeken een Belgische schrijver en performer. Op het podium brengt hij vooral standup-comedy, maar ook literaire lezingen en
muzikale optredens. Als schrijver publiceert
hij columns, romans, liedjes, toneelstukken,
stripverhalen en poëzie. Daarnaast maakt Vitalski letterkundige radioprogramma’s, organiseert hij surrealistische tentoonstellingen en
regisseert hij toneel. Sinds 2011 draagt Vitalski
de titel ‘Antwerpse Nachtburgemeester’. Wees
welkom! Graag reserveren via:
www.cultuurboerderij.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

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

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

Sint Clemens
Kerk
O.L.Vr. Tenhemelopneming
tel. 0497-641360
Contactgegevens
pastorie/parochiekantoor

Donderdag 20 oktober

29e Zondag door het Jaar

Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel
Website: www.parochiepetruspaulus.nl

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

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

Vrijdag 21 oktober

Zondag 16 oktober

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

09.30 uur: Eucharistieviering - Cantordienst
- Miet van de Voort-Meulenbroeks
en Nol van de Voort
- Overleden ouders Bert Hendrikx
en Keke Hendrikx-Vingerhoets
- Kees Wouters en
Dien Wouters-van Summeren
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Maria Chorus-Menken
12.30 uur: doopviering
Emma-Mae van Herck

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.)

Severinusklepel
Zelfs in Eindhoven klinkt door dat iedereen
in Hapert enthousiast is over de prachtige
nieuwbouw van Hart van Hapert. Interessant
is het te lezen hoe kerk en pastorie kunstzinnig geïntegreerd zijn en hoe veel elementen
daarvan verwerkt zijn en een nieuwe bestemming hebben gekregen. Persoonlijk spreekt
het mij aan dat het adres van Hart van Brabant Oude Provincialeweg 21 is. Dat was
vroeger mijn woonadres! Zo is er ook van het
huis waar ik twintig jaar gelukkig woonde een
herinnering over. Hartelijk dank aan hen die
deze keuze maakten. Ik wens allen dat Hart
van Hapert echt hart van Hapert is met veel
activiteiten en ontmoetingen. Overigens; ook
mijn hart ligt nog altijd in Hapert, al zie je mij
daar helaas hoogst zelden. Groeten aan iedereen en als je toevallig in de buurt bent van
harte welkom!
Pastoor Van Vroonhoven

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
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

H. Ignatius van Antiochië
Maandag 17 oktober

Vooravond
Zaterdag 22 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)

30e Zondag door het Jaar
Zondag 23 oktober
09.15 uur: Casteren, Rozenkrans
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
10.45 uur: Rozenkrans Bladel/Hapert
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
(m.m.v. Saffier)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel
(m.m.v. parochiekoor)

Zaterdag 15 oktober
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Maandag 17 oktober
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Feest: H. Lucas, Evangelist
Dinsdag 18 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 19 oktober

09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 20 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 21 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
in d’n Aachterum
- Jaan Vosters-Huijbregts

Mededelingen:
- Op de 2e zondag van de maand is er na
de Heilige mis gelegenheid tot koffie/thee
drinken in de pastorie.
- U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. Graag
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!
Je kunt de missen ook online volgen op

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 22 en 23 oktober)
Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie
Bladel zondag:
- Louisa van Rooy en haar zoon Erwin
- An van Gerwen en Fia van Gerwen
- Wim en Willy van Bakel-Luysterburg
- Ouders Bert en
Paula Coppens-Esser en hun kinderen
Jan, Anny, Pierre en Willie
Casteren:
- Wim Peters
Hapert:
- Jac Sleddens
- Overleden ouders Coppens-Gooskens,
zoon Harrie, schoondochters Annemie,
Marleen, Lian en kleinzoon Jantje
- Wim Hospel (vw. sterfdag)
Hoogeloon:
- Overleden familie Goossens-Beex (f)
- Jan Schoenmakers en
Miet Schoenmakers-van Beers (f)
- Piet en Marie van Beers-Wouters

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 16 oktober: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Zondag 23 oktober: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, muziekdienst
Zondag 30 oktober: 10.00 uur (wintertijd). Ds M-J Kreeft uit Eersel
- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 16 oktober: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 23 oktober: 10.00 uur. Ds. J. W. Beks uit Eindhoven
Zondag 30 oktober: 10.00 uur (wintertijd). Ds. J. de Bie uit ’s Gravenpolder.
- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl

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

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

H. Lucas
Dinsdag 18 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

HH. Johannes de Brébeuf
en Isaac Jogues
Woensdag 19 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkransgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

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

31

INFORMATIEF

14 oktober 2022

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel
in Netersel worden regelmatig gebedsvieringen gehouden.
Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- 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.

AGENDA
MAANDAG 17
T/M
VRIJDAG
21 OKTOBER

- Zondag 13 november: 10.00 uur.
- Zondag 27 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.

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over
mensen en bedrijven die je ként.

Succesvolle
collecte
Handicap.NL

Maandag:

08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
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-16.30 uur: bestuursvergadering SVH
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

€ 1.037,- komt ten goede
aan Stichting Bij Ons

REUSEL - In de laatste week van september heeft weer de jaarlijkse collecte plaatsgevonden in Reusel voor HandicapNL. Een
grote groep vrijwilligers is langs gekomen
om aandacht en geld te vragen voor initiatieven en activiteiten die direct ten goede
komen aan mensen met een verstandelijke
beperking.
In goed overleg heeft Handicap.NL besloten
om 50% van de opbrengst in Reusel rechtstreeks ten goede te laten komen aan Stichting Bij Ons in Reusel. Deze stichting heeft als
doelstelling het realiseren en in stand houden
van een kleinschalige woonvoorziening voor
mensen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme. Voor het organiseren van
activiteiten en het in stand houden van de
stichting is geld nodig. De stichting was dan
ook erg blij met dit aanbod van Handicap.NL.
De collecte 2022 in Reusel heeft € 2.074,- opgebracht, waarvan dus € 1.037,- rechtstreeks
ten goede komt aan Stichting Bij Ons. Zowel
HandicapNL als Stichting Bij Ons bedanken
oprecht zowel de vrijwilligers als degene die
een bijdrage hebben gegeven!

Een cadeau
om door
te geven...

Collectanten Nierstichting in Bladel & Netersel
halen € 916,- op tijdens collecteweek

BLADEL - Bent u lid van de Nationale Postcoderij? Dan ontvangt u binnenkort een
cadeaukaart t.w.v. € 12,50 voor vegetarische producten. Wilt u deze cadeaukaart
liever doorgeven aan de Voedselbank?
Activeer dan toch zelf de kaart (een niet
geactiveerde kaart kunnen we helaas niet
gebruiken) en lever hem in bij een gemeenschapshuis (afgeven aan de beheerder of
in de brievenbus) of doe hem in de ton van
de Voedselbank bij AH Bladel.

BLADEL - Ruim
40.000 vrijwilligers collecteerden van 18 tot en
met 24 september
in heel Nederland
tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In Bladel en Netersel bracht dat zo’n
€ 916,- op. Je ziet het vaak niet aan ze, maar
opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. Alle donaties
dragen bij aan een toekomst waarin nierziekten genezen kunnen worden.

Ook gedeeltelijk gebruikte kaarten zijn welkom, het resterende bedrag kunnen we eveneens goed gebruiken. Met de cadeaukaarten
kopen we boodschappen voor de Voedselbank. Vorig jaar was de opbrengst een groot
succes. Doet u mee? Dank alvast namens de
cliënten en de vrijwilligers van de Voedselbank. U kunt de kaarten uiterlijk inleveren tot
12 november.

Kinderen met een nierziekte hebben weinig
energie, mogen niet eten en drinken wat ze
willen, moeten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs dialyseren. Dat is slopend.
Maar ze geven niet op. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Elke dag weer vragen
deze doorzetters het uiterste van zichzelf om
gewoon te léven. Jonge helden zijn het. Voor
hén willen wij er zijn. Nu en later.”

Een mooi
afscheid
versterkt
de herinnering

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

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

ruimte
voor
afscheid

9b

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

Susanne Groeneveld
uitvaartbegeleiding
Bladel

06- 33702021
www.
susannegroeneveld.nl

Collectanten essentieel
“Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen met een nierziekte weer mee kunnen
doen. Door er aandacht voor te vragen en door
meer onderzoek te doen. De Nierstichting
krijgt geen structurele financiële steun van de
overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn
dan ook fundamenteel voor de Nierstichting”,
benadrukt Pauline Ritmeester, regiomanager
Zuid-Oost Nederland. “Wij bedanken alle collectanten dan ook hartelijk voor hun vrijwillige
inzet en donateurs voor hun steun. En zijn ontzettend blij met deze opbrengst.”
Collectant gemist?
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen op
onderstaande website-adres. Doneer en help
mee zodat kinderen met een nierziekte weer
mee kunnen doen.
www.nierstichting.nl

is samenwerkingspartner van

MAALTIJDSERVICE
Lekkere én
gezonde
maaltijden
aan huis
bezorgd!
T. 040 - 204 01 25
www.cateringcontent.nl
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DOE JIJ VMBO OF
PRAKTIJKSCHOOL?
WIL JE HET HOUT IN?
KOM VRIJDAG 11 NOVEMBER
NAAR DE GOOSKENS-KIJKDAG
•

K ijk h o e h et is om te werken bij een houtverwerk i ngsb e d r i j f .

•

O n t d ek wat we doen in de logistiek, schaverij, ex p e d i t i e of z age r i j .

•

On ze h o u t specialisten vertellen je alles wat je wi l t we t e n.

•

W ij b ied en BBL- trajecten Machinaal Houtbewerker , ni v e au 2 of 3.
Je r o n d t een volwaardige MBO opleiding af terwi j l j e al we r k t e n
s ala r is kr ijgt. De opleiding wordt betaald door Goosk e ns H out .

O n ze d eu ren staan open voor iedereen die een ki j k j e wi l k om e n ne m e n.
Neem o o k je f amilie en vrienden mee, want we b ak k e n gr at i s ham b ur ge r s!

G O O S K ENS- KI J KDA G
V r ijd ag 11 november van 1 6 .0 0 - 1 9 .0 0 uur
Br ees t r a a t 2 5 in Hoogeloon
Meld je a a n via leerbedrijf@gooskens.nl

www.gooskens.nl
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Kies de sfeer die bij je past
Woonspecial boordevol inspiratie

Wat fijn toch dat er zoveel
stijlen zijn. De ene mens is
gelukkig in zijn originele jaren ’70 inrichting,
toen de kleuren oranje, bruin én paars
in de mode waren.
De ander wil het
liefst twee keer
per jaar de hele inrichting omgooien
en wordt gelukkig
van een pot verf,
een behangetje, een
nieuw tapijt en úren
bladeren door woonmagazines. Alles is goed,
zo lang je je maar thuis voelt
in je eigen huis.

Verandering is goed voor een mens. Dat kan heel klein door een
keer iets anders te eten maar je kunt het ook radicaal doen: door
te emigreren. Over eten en reizen gaat deze special niet. Wel
over wat voor veranderingen je in en om je huis kunt doorvoeren
om nieuwe energie te krijgen. Soms met kleine accenten, soms
met een rigoureuze verbouwing. Blader maar eens door deze
krant en doe inspiratie op voor jouw woonwensen.

vindt hulp en advies vaak
op loopafstand. Onze
regio kent vele winkels en bouwbedrijven die je maar
wat graag van
dienst zijn. Het
grote voordeel
van ‘Koop Lokaal’! Je krijgt
de service die je
verwacht en verdient.

Je kunt sfeer groots aanpakken en álles in
één stijl verpakken maar je kunt ook subtiel met kleine accenten gezelligheid creëren; een lijstje aan de muur, een schaal
met leuke accessoires op tafel, een gekleurde muur in de woon- of slaapkamer.
Alles kan tegenwoordig. Er is zoveel keuze in kleur, materiaal en stijl dat het soms
lastig kiezen is. De lokale ondernemers
helpen je er graag bij. Ze staan klaar met
advies, denken met je mee in mogelijkheden en helpen waar ze kunnen.
Of het nu gaat om een grote verbouwing,
meubels of accessoires voor in huis: je

We hebben het nog
niet over de tuin gehad. We gaan richting
de winter, dus heel veel
bloeiende planten zul je niet
meer hebben. Dat is niet erg, ook
een tuin moet tot rust komen. Nu is het
moment om de tuin winterklaar te maken
én om na te denken over volgend jaar. Je
hebt er de hele winter de tijd voor om je
idee voor te leggen en in overleg te gaan
met een hovenier of de tuincentrum. Ook
zij denken graag met je mee en kunnen je
het zware werk uit handen nemen.
Blader op je gemak door deze woonspecial. Laat je verrassen door de ondernemers die dichtbij zijn en je graag helpen bij het maken van de juiste keuzes.
Inspiratie is er genoeg, je moet ‘m alleen
nog even vinden.

Kleur de Herfst met Tuincentrum Groenen
wsz.nl

Thuis in

De Kempen

WSZ • Dijk 16, 5521 AX Eersel • (0497) 51 78 35 • info@wsz.nl • wsz.nl

Groot Assortiment in
Kamerplanten,
Binnerpotterie en
Woonaccessoires
acties geldig van
14-10 t/m 20-10-2022

Stippenbegonia
Kamerplant
Potmaat: 12 cm
van € 5,99

NU voor
€ 3,99

Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks
Hulselseweg 11
5531PE Bladel
Tel: 0497 360215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

Openingstijden:
Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
09:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
09:00 - 17:00 uur

Thema Zorg
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Nieuw ‘licht’ in Hapert
Licht en verlichting, het lijkt zo vanzelfsprekend maar veel mensen weten zich er geen raad mee en kan het een uitdaging zijn
om goede verlichting te kiezen. Rob Tummers van Watts Lux &
Lumen heeft voor u het lichtpuntje in zicht, met zijn jarenlange
ervaring kan hij u helpen met de juiste keuze.

Ik zit nu ruim 20 jaar in het lichtvak en heb
al vele mooi lichtontwerpen mogen maken.
Het is mijn passie om van elke ruimte iets
moois en creatief te maken. Ik wil graag de
mensen laten zien dat er veel mogelijk is
op verlichtingsgebied.
Een armatuur kies je niet alleen op uiterlijk, je hebt er gedegen advies voor nodig.
Moet het armatuur functioneel of decoratief zijn, modern of klassiek, past het in het
totaalplaatje van de ruimte. Allemaal vragen die ik stel bij een eerste gesprek om tot
een goed advies te komen. Vaak wordt de
verlichting bij nieuwbouw of renovatie als
sluitpost gezien. Mijn advies is om dit mee
te nemen in combinatie met het interieurplan en indeling van de ruimtes. Tevens is
het goed om een begroting te maken voor
de verlichtingspost. Dit scheelt uiteindelijk
in de portemonnee.
Watts Lux & Lumen heeft sinds 1 september een kantoor en showroom geopend in
Hapert. “Aan sfeer en inspiratie geen gebrek. Onder genot van een goede bak koffie tonen wij de nieuwste trends op gebied
van verlichting en de aansturing hiervan.
Ik ben erg blij met deze inspiratieruimte”,

aldus Rob. “Wij kunnen hier inspelen op de
vragen die onze relaties hebben op gebied
van verlichting. We zijn geen winkel, maar
laten de algemene trends en nieuwigheden zien op gebied van verlichting. Er is
namelijk te veel mogelijk om alles te laten
zien.”
Wil je een keer langs komen of heb je een
vraag over licht, maak dan even een afspraak via onze website of bel even, dan
doen we een bakje koffie samen.
i

Bezoekadres & showroom:
Watts Lux & Lumen
Rob Tummers
Melkweg 3
5527 CZ HAPERT
info@wattsluxandlumen.nl
www.wattsluxandlumen.nl

Professioneel lichtadvies
lichtadvies

Luxe woningbouw
Utiliteit
Retail
Zorginstellingen
Kantooromgeving
Horeca & Wellness

Watts Lux & Lumen B.V.
Telefoon 06-13195486
E-mail
rob@wattsluxandlumen.nl
Website www.wattsluxandlumen.nl
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Wat doet een interieurarchitect?
Een huis inrichten is voor iemand met creatieve en inspirerende ideeën een genot.
Voor anderen ligt dat anders, en levert het inrichten van interieur kopzorg op. Een
eigen woonsfeer creëren die het karakter en de stijl van de huiseigenaar uitademt,
kan inderdaad een hele klus zijn en dan is interieuradvies niet helemaal overbodig.
Alleen al verlichting in het interieur plaatsen, kan een woonsfeer in het interieur
maken of breken. Maar wat doet een interieurarchitect?
Woonsfeer
Iedereen die een huis koopt of heeft gekocht, wil graag dat het interieur van de woning de woonsfeer uitademt die past bij de
persoonlijkheid van de bewoner(s). Bij het
inrichten van een huis zijn er zaken die iedereen wel kan bedenken: een mooi schilderij boven de bank, een leuk kleed op de
vloer, hier en daar verlichting. Maar om een
unieke stijl te creëren in je interieur, kom je
er daarmee niet. Zeker niet als je juist geen
eenheidsworst wilt, en net even iets aparters wilt. Maar ook het feit dat het interieur
zó wordt vormgegeven dat de woning tot
zijn recht komt, is zeker niet onbelangrijk.
De interieurarchitect zorgt ervoor dat de
woonsfeer in het interieur naar je wensen
en persoonlijkheid vorm krijgt. Bij zijn werkzaamheden houdt de interieurarchitect dus
goed rekening met de mens achter het interieur.
Inrichting die helemaal bij je past
Er zijn natuurlijk de interieurbladen en
woonprogramma’s om inspiratie op te
doen. Daarmee kom je al een heel eind. Een
interieurarchitect echter, ziet over het algemeen meer dan jijzelf. Is jou favoriete keuze
voor verlichting, meubelstukken, accessoires echt wel geschikt voor in de woning
die je bezit? Hoe creëer je een ruimtelijke

woonsfeer? De interieurarchitect zegt wie
je bent en wat je wilt om in een inrichting
waarin je je helemaal kunt vinden en waarin
je woning compleet tot zijn recht komt.
Interieurwensen bepalen, samen creëren
Een goede interieurarchitect gaat niet onbezonnen te werk, maar heeft tijdens zijn
opleiding geleerd om te luisteren, overleggen, de woning te analyseren op sterke en
zwakke punten van woningen en aan de
hand hiervan een ontwerp te maken. De
sterkte-zwakte-analyse van de woning, is
het sterke punt van de interieurarchitect.
Hij kan dat vrij snel en nauwkeurig inschatten. Hij gaat procesmatig te werk. De architect schept de communicatie tussen
hem en bewoner zodanig dat de bewoner
gedurende dit proces inspraak heeft. Het is
aan te bevelen om zelf wensen op papier
te zetten van wat je per se niet wilt en wat
je wel wilt, voordat het eerste overleg met
de interieurarchitect plaatsvindt. Zo laat je
je niet overrompelen door ideeën die heel
creatief, trendy en sensationeel zijn, maar
waar je achteraf toch spijt van hebt. Zorg
dus dat je de interieurwensen eerst helder
voor jezelf hebt, zodat je later samen met
de interieurarchitect tot de stijl en woonsfeer kunt komen precies zoals je voor ogen
had.

Een warm huis is niet alleen
afhankelijk van de inrichting...

Wendy van ESTHETIQUE in Bergeijk
vindt dat de inrichting samengaat met
een geurbeleving in huis. Je kunt met
geuren de sfeer aangeven per ruimte
maar ook per seizoen. Neem bijvoorbeeld een warme zachte geur met houtnoten, zoals Sandelwood in de winter
en een frisse citrusgeur in de zomer.

Nog een fijne tip is om ook van je wasparfum te wisselen in de winter. Het kan zijn
dat je geuren zelf niet meer ruikt na een
bepaalde periode.
Kortom, met kleine dingen kun je je huis
extra sfeer en warmte geven. Genieten!

De unieke tapbar bij ESTHETIQUE bestaat uit 9 unieke geuren van Kayori. Kies
je diffuserflesje, kies je geur en tap maar.
Ook Janzen heeft een prachtig assortiment geurbelevenissen. Je krijgt altijd extra tips mee naar huis om de geuren op
verschillende manieren toe te passen in
huis.

NIEUW! LASER VOOR VAATJES O.A.
COUPEROSE, BERKENRIJS, BLOEDBLAASJES

Vraag offertes aan en bepaal je doelen
vooraf
Schakel niet zomaar een willekeurige interieurarchitect in, maar vraag vooraf informatie
aan door middel van offertes en oriëntatiegesprekken. Eventueel kan je dan twee architecten kiezen voor een interieuradvies. Zo
kan je voordat je met de architect in zee gaat
en voordat hij bezig gaat met een ontwerp,
inschatten of wat de interieurarchitect adviseert conform je doel is. Heb je een beperkt

budget, dan moet je weten welke interieurarchitect met jou beperkte budget wil/kan
werken en wat hij daarmee kan creëren, wat
is er met dat budget mogelijk? Omdat overleg tussen architect en bewoner tijdens het
hele ontwerp en inrichtingsproces belangrijk is, moet het tussen de interieurarchitect
en bewoner wel klikken. Voor de interieurarchitect is het ook prettig werken, wanneer
jij inderdaad al van te voren je doelen qua
inrichting en woonsfeer hebt bepaald.

Thema Zorg
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Sanitair en meubels
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Goed advies en ruime keuze

Tegels en Sanitair De Kempen voor de badkamer van je dromen
Over de verbouwing van je badkamer wil je natuurlijk goed nadenken en alleen het allerbeste advies. Bij Tegels en Sanitair
De Kempen vind je altijd een badkamer die bij je past en waar
je jarenlang plezier aan kunt beleven. Stap eens binnen in de
showroom of maak een afspraak met Frank voor een gesprek
over de mogelijkheden.
Het begon 15 jaar geleden toen Frank
Merkelbach zich richtte op de aanpassing
van badkamers bij senioren. Door samen
te werken met ergotherapeuten lukt het
om een veilige en luxe badkamer te maken. “Door de jaren heen kun je stellen
dat wij gespecialiseerd zijn in badkamers
voor senioren. Natuurlijk maken wij luxe
badkamers voor iedereen.” De focus werd
langzaam verlegd. “Natuurlijk doe ik nog
steeds de renovaties want mijn uitgangspunt blijft dat iedereen blij moet worden
van zijn of haar badkamer.”
In 2018 opende Frank zijn showroom aan
de Kerkstraat in Hapert. “Daarin vind je
een groot deel van mijn assortiment, maar
staat er toevallig niet wat je zoekt, dan kan
ik het uiteraard bestellen bij de leverancier.
Ook voor tegels kun je bij mij terecht, ik
heb in de showroom een gevarieerd aanbod. Laat je goed adviseren over veilige
tegels en de stijl die past bij de badkamer
van je dromen.”
Frank is loodgieter van beroep en weet dus
uit jarenlange ervaring wat er komt kijken

bij de aanleg van een nieuwe badkamer of
de renovatie van een bestaande. “In principe werk ik alleen, vind het prettig om alles
zelf te regelen en uit te voeren. Ik heb een
aantal partners waar ik een beroep op kan
doen als dat nodig is. Vaklui uit de Kempen, die betrouwbaar zijn en degelijk werk
leveren en die werken vanuit mijn principe:
afspraak is afspraak.”
Tegels en Sanitair De Kempen neemt je
alle werk uit handen: van sloop tot afwerking. Ga je liever zelf aan de slag, dan kun
je bij Frank terecht voor los sanitair, kranen, tegels en advies.
Loop gerust een keer binnen; de showroom
is geopend op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur, of maak een
afspraak voor een tijd dat het jou beter
uitkomt.
Tegels en Sanitair De Kempen
Kerkstraat 12, Hapert
0497-846819
info@sanitairdekempen.nl

DE TEGEL & SANITAIR
WINKEL VAN DE KEMPEN
Kerkstraat 12
5527 EG Hapert

0497 - 84 68 19
www.sanitairdekempen.nl
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Een goedkoop interieur voor de woonkamer samenstellen
Het inrichten van de woonkamer is een
leuke maar vaak ook een kostbare bezigheid. Door verschillende onmisbare
elementen als een bank, kasten, verlichting, vloerkleden en tafeltjes lopen de
kosten al snel op en is het uiteindelijke
resultaat niet naar wens. Het oplopen
van deze kosten kan gelukkig voorkomen worden.
Een woonplan
Allereerst is het van belang te kijken welke spullen daadwerkelijk noodzakelijk zijn
bij de inrichting van de woonkamer. Begin
vooral niet overhaast allerlei spullen te kopen want vaak is de helft van deze aankopen een impulsaankoop en ben je er achteraf niet tevreden over. Een goed plan leidt
veelal tot het gewenste resultaat en de gewenste besparingen.
De methode
Wil vooral niet te snel. Overhaaste beslissingen leiden vaak tot achteraf ongewenste aankopen en dit kost onnodig
geld. Door de lijst met
noodzakelijk spullen
eerst af te werken
staat de basis van
het interieur al en
kun je, je hierna
focussen op de
decoratieve elementen van het
nieuwe interieur.
Waar de spullen
kopen?
Voordat je natuurlijk
nieuwe spullen gaat kopen

kijk eerst wat je zelf al hebt. Oude spullen
kunnen soms verouderd lijken maar in een
nieuw interieur weer goed tot hun recht
komen. Ook is het mogelijk oude meubelen aan te passen aan de stijl van de nieuwe inrichting. Denk hierbij aan het verven
van kasten, het opnieuw bekleden van een
stoel of het verven van de oude gordijnen.
De noodzakelijke elementen in een woonkamer als een bank, verlichting, tafels en
stoelen zijn het beste te verkrijgen in kringloopwinkels en op internetveilingen. Probeer creatief te zijn door gebruik te maken
van deze verschillende inkoopkanalen om
zo een mooi, bij elkaar passend, basis interieur te vormen.
Vaak wordt aan de decoratieve elementen
onnodig veel geld uitgegeven. Decoratieve
elementen als vazen zijn in overvloed terug
te vinden op rommelmarkten, (internet)
veilingen (denk bij een veiling wel aan de
extra veilingkosten) en in kringloopwinkels. Hier veel geld
aan uitgeven is dus absoluut niet nodig. Denk bij
het inkopen van decoratieve elementen ook
creatief een vaas die
toch niet de juiste
kleur heeft kan bijvoorbeeld gemakkelijk worden overgespoten met een bus
spuitverf.
Natuurlijk blijven er altijd spullen die niet per
direct goedkoop te vinden
zijn. Gelukkig hebben deze

vaak niet de hoogste prioriteit en is ook
hierbij geduld een schone zaak.
Het inrichten
Probeer bij het inrichten van de woonkamer rekening te houden met de ruimte.
Niet alles hoeft tegen de muren geschoven te worden. Zet bijvoorbeeld de bank
eens in het midden van de kamer en richt
de kamer vanuit dit perspectief verder in.
Door iets nieuws te proberen ontstaan
vaak nieuwe leuke ideeën. Hetzelfde geldt
voor de verlichting, wat overigens zeer bepalend is voor de sfeer in de woonkamer.
Verlichting
Verlichting in een kamer is erg belangrijk.

Het bepaald mede de sfeer van de kamer,
met name in de winter, wanneer het al
vroeg donker begint te worden. Verspreid
de lampen over de ruimte en zorg voor voldoende licht om bijvoorbeeld een boek te
lezen.
Om in de loop van de avond meer sfeer
te krijgen met behulp van licht kan tegenwoordig gekozen worden voor in kleur en
lichtsterkte verstelbare LED-lampen. Deze
lampen zijn met een kleine afstandsbediening volledig naar wens in te stellen. Omdat LED-lampen zeer energiezuinig zijn
bieden ze een bijdrage aan het kostenplaatje van het nieuwe interieur op lange
termijn.

Tijd om het stokje door
te geven

Bij Stappaerts mode en wonen in Hapert bent u aan het juiste adres voor uw
woningstoffering.
Wil verzorgt al jarenlang uw gordijnen,
raamdecoratie, zonwering en vloeren met
veel plezier, en de laatste jaren heeft hij
schoonzoon Rick de fijne kneepjes van het
stoffeerdersvak geleerd. Vol vertrouwen
geeft hij nu het stokje door aan de volgende generatie.
In de beginjaren was vooral tapijt erg populair, maar door de jaren heen veranderen de trends, en daar gaan we uiteraard
in mee. Op dit moment zijn de PVC vloeren en PVC traprenovaties erg populair.
PVC is een duurzaam product, gemakkelijk schoon te houden en verkrijgbaar in
verschillende stijlen, zowel hout- als tegel-

look. Of u nu kiest voor een visgraat voor
de woonkamer, of een betonlook voor de
keuken, uw vloer wordt door ons vakkundig en in eigen beheer gelegd.
Ook zijn wij sinds dit jaar dealer van Byzon
buitenzonwering, dus voor screens en
rolluiken bent u bij ons ook op het juiste
adres. Deze kunnen uiteraard handmatig
bediend worden of elektrisch aangesloten
worden, maar tegenwoordig zijn ze ook
op zonne-energie leverbaar. Ideaal om in
de zomer de warmte en de in de winter de
kou buiten te houden. Wij komen graag
bij u langs voor advies en een passende
offerte.
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Airconditioning De Kempen
Bij Airconditioning De Kempen vinden we duurzaamheid heel
belangrijk. En wat duurzaam is, verschilt per woning. Veel mensen die
al geholpen zouden zijn met een aircosysteem op zolder, laten zich
adviseren om een compleet klimaatsysteem in het gehele huis te laten
installeren. Wij adviseren mensen op basis van wat zij wensen, en wat
mogelijk is gezien de woning. Zo kunt u genieten van een aangename
temperatuur het gehele jaar door, en daarnaast geen zorgen te
hebben over hoge kosten.
Elk huis is anders, en daardoor verschilt
ons plan per situatie. Centraal staat onze
kennis en eerlijkheid. Wij weten wat er echt
nodig is om het ideale leefklimaat te creë-

ren en zullen altijd open en eerlijk een plan
met u opstellen. Om de juiste oplossing te
kunnen bieden, komen we graag bij u langs
om uw wensen te bespreken. Met die wen-

sen in gedachten bekijken we de woonsituatie en hoe deze bijvoorbeeld geïsoleerd is.
Benieuwd naar wat er mogelijk is voor u?
Wij komen graag bij u langs voor een advies op maat. Wij begrijpen als geen ander
dat het van belang is dat de airconditioning
en de warmtepomp zoveel mogelijk uit het
zicht worden gepositioneerd. Ook hierin
denken we mee in de juiste keuze voor het
juiste apparaat op de juiste plek, daar staan
wij voor!
Wij richten ons op het creëren van het ideale leefklimaat ongeacht het seizoen. Met

een breed aanbod in airconditioners en
warmtepompen zijn wij niet gebonden aan
één merk, en kunnen wij echt een oplossing
bieden op maat.
Nu is het moment om te kiezen voor een
energiebewuste woning upgrade. Profiteer
van onze voordelige burenactie. Investeer
samen met je buren in het plaatsen van
een airconditioning in beide woningen voor
een voordelige prijs van 2 plaatsingen in 1!
Of laat ons een airconditioning of warmtepomp bij u in huis plaatsen, beveel ons aan
en ontvang een lunch- of dinerbon voor
een gezellig etentje!
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Een stijlvolle woning creëren
De een heeft weinig interesse als het om de inrichting van de woning
gaat en de ander richt zijn/haar woning graag stijlvol in of laat het stijlvol
inrichten door een professional. Maar wanneer noemen we een woning
stijlvol? En hoe positief (of niet) is het om een stijlvolle woning te hebben? Daarnaast hebben we het heden ten dagen allemaal over ‘stijlvol’
en dan speelt de vraag ook of het geen modetrend aan het worden is?
Kortom, wat is het en hoe werkt het?
Wat is het?
Met een stijlvolle woning bedoelen we een
woning die met smaak en veelal met een
persoonlijke tint is ingericht, waarbij we
het woord ‘chique’ niet mogen vergeten.
Immers, persoonlijk met alleen maar allerlei soorten tijgervellen door elkaar kan ook,
maar wordt door de bank genomen niet als
‘stijlvol’ gezien.
Trendy
Toch wordt stijlvol ook vaak gekoppeld aan
trendy en dat is ook niet helemaal correct.
Als je een trendy ingerichte woning hebt,
kan dat heel stijlvol zijn, maar hoeft helemaal
niet. Als je alleen de trends volgt kan het ook
net dát zijn en niet meer. Echter, trendy bijvoorbeeld gekoppeld aan klassieke of retro
meubelen wat het een geheel persoonlijk
plaatje maakt, kan weer wel heel stijlvol zijn.
Culturen
Er is dan ook geen universele omschrijving
die zegt wat stijlvol is. Want behalve verschillende stijlen heb je ook nog te maken
met verschillende culturen. Ook die kunnen
stijlvol gecombineerd worden, maar ook net

zo smaakloos. Denk Japanse en Chinese
cultuur of de Arabische cultuur. De normering per werelddeel is anders en de combinatie kan net zo stijlvol als smakeloos zijn.
Wel is het zo dat je ook steeds vaker een
hoofdthema ziet (qua cultuur) en daar worden wat nuances op aangebracht. Denk
bijvoorbeeld aan het soms ietwat minimalistisch ogende en strakke Japans, heel subtiel voorzien van wat westerse accenten. Of
een neutrale westerse basis aangevuld met
kleurrijke accenten uit de Arabische landen.
Historie
In het verleden, wat zeker tot de negentiger
jaren van de vorige eeuw heeft geduurd,
was het normaal om een serie meubelen in
dezelfde stijl (dezelfde houtsoort en/of kleur
en stof) te kopen en je huis er mee te vullen. Daar werden wat, al dan niet contrasterende, accessoires aan toegevoegd en dat
was het dan. De meubelwinkels hadden ook
weinig andere opstellingen dan deze. Tot
het moment dat ontwerpers verschillende
stijlen in één meubelstuk verwerkten. Dit
was de aanleiding om het gehele interieur te

bekijken en te gaan combineren. Inmiddels
is het combineren de gewoonste zaak van
de wereld.
Je eigen stijl
Bij wonen gaat het inmiddels niet meer om
meubelen om op te zitten, aan te eten, etc.
Het gaat om een eigen stijl uit te stralen. Ergens waar je je thuis voelt, ergens waar de
omgeving helemaal is zoals jij dit wilt. Dat
wil bijna automatisch zeggen dat er dus
gecombineerd kan worden, want een stoel
met een onderstel van chroom kan prachtig gevonden worden met een koloniale of
kasteel (eiken) tafel. Daar kan een neutrale
kleuropstelling frisser gemaakt worden met
heldere kleuren (uit 1001 nachten) in de accessoires en kan er prima een kroonluchter
in klassieke stijl bij. Het is niet zo dat als je
stijlvol wilt wonen, het zomaar allemaal ongestraft kan. Er zijn wel wat voorwaarden
waar je aan moet voldoen.
Waar op te letten om stijlvol te wonen
Vooropgesteld dat je er je prettig in moet
voelen, mag je verschillende stijlen combineren. Als je maar let op enkele zaken,
zoals:
• Als je verschillende stijlen combineert, zorg dan dat het niet
te druk wordt. Niet in iedere
hoekje hoeft iets te staan.
• Laat bij je gewenste meubelen de verschillende stijlen op meerdere plekken
terugkomen.
• Heb je een houten of stenen
vloer en veel chroom en weinig aankleding, denk dan aan

een mooi hoogpolig karpet bij de zit en/
of eethoek.
• Kijk met het plaatsen van de meubelen hoe
de lichtval is. Een ruimte waar veel zonlicht
binnen kan ziet er vaak vrolijker en frisser
uit. Let er dus op dat je je lichtinval niet beperkt door kasten die zonlicht wegnemen
of dikke donkere gordijnen die veel ruimte
aan de zijkanten innemen.
• Stijlvol kan met vele kleuren en materialen,
als je maar zorgt dat de balans er is.
• Denk aan één mooie eyecatcher in huis.
Als je bijvoorbeeld een mooie grote lamp
hebt, hang je woning er dan niet me vol,
maar laat de eyecatcher ook de eyecatcher zijn. Het kan natuurlijk ook over een
aparte stoel gaan of een kunstwerk of opvallende plant op een zuil. Bewaar de rust
om je eyecatcher.
• Let op bij stijlvol kan er veel in de woning
staan, maar er is ook een vorm van rust en
eenheid, welke stijl je ook neemt.
• Het afmaken van een woning doe je met
bijpassende of juist contrasterende accessoires en mooie planten. Maar het ‘afmaken’ maakt het stylingproces niet minder
belangrijk.
Tot slot
Begin bij je basis en laat
dat het even zijn. Bekijk
goed wat je gecombineerd hebt en vul het
in alle rust aan. Iedere
keer moet je opnieuw
bedenken, voel ik me
hier prettig bij? Als dat
zo is, weet je ook meteen wanneer het klaar is.

Profiteer NU van onze Oktober Woonmaand
Nu een duurzame pvc vloer
voor een zeer scherpe prijs

Onze actie
PVC vloer

400 breed

25,00

Adviesverkoopprijs
41,95 m2

Grote voorraad vloerbedekking direct van de rol v.a. € 25,-

per m2

Met de Olympia Light Oak kiest u voor een vloer, die een uitstekende
basis biedt voor de rest van uw interieur. PVC vloer is zeer geschikt
voor de combinatie met vloerverwarming.

24,

Tegels 60 x 60
van € 41,95 m2
uit voorraad leverbaar

nu

14,95
p/m2

per m2

Trap
bekleden

Laminaat
Soundkiller
rubber laminaat
ondervloer 3mm

2,95 per m2

Met pvc creëert u een vloer met
een realistische
Nu
betonlook
95

Een mooie trap is
een eyecatcher
die het interieur
van uw woning
versterkt.
compleet incl.tapijt

nu vanaf

495,-

• Geen levertijd • Gratis bezorgen • Alles uit voorraad leverbaar

www.woon-trend.nl

Kerkstraat 47
5527 EE Hapert
Tel.0497-745557

Maak een echt thuis van je woning
Woontrend Hapert is hét adres voor woninginrichting, in de breedste zin van het
woord. Vloerbedekking, raamdecoratie en karpetten, in Hapert vindt u wat u zoekt. De
medewerkers staan voor u klaar en helpen u graag om van uw woning een echt thuis
te maken. Naar welke stijl u ook op zoek bent bij Woontrend Hapert vindt u de stijl die
precies aansluit bij uw wensen. Of het nu landelijk, klassiek of modern is. Uiteraard
is de kwaliteit zodanig dat u nog jaren plezier beleeft aan uw aankoop. Woontrend
Hapert koopt groot in, daar profiteert u als klant van. Scherpe prijzen, aantrekkelijke
aanbiedingen en altijd de laatste nieuwe trends.
Onze Topkwaliteit A-merkproducten halen wij
rechtstreeks vanuit de fabriek, waardoor u onderaan de streep hoge kortingen gaat zien. Bij
Woontrend Hapert heeft u het allemaal! Kiest
u voor een PVC vloer, vloerbedekking vinyl of
laminaat, u kiest uit een zéér ruim assortiment
en de kwaliteit is optimaal. Wij hebben een
grote collectie topkwaliteit tapijten, PVC vloeren en laminaat van de beste merken. Omdat
wij rechtstreeks bij de leverancier inkopen,
profiteer je van prijzen die ruim onder de winkelprijs liggen. Een vloer kopen bij Woontrend
Hapert, dat is altijd een goede keus.
Gordijnen
Gordijnen zijn de sfeermaker in huis, ze kleden je woning aan en hebben daarmee invloed op de sfeer van je interieur.
Ook hebben wij vloerkleden in diverse maten op voorraad al vanaf € 35,-.

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-16.00 uur
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Stook de kachel goed door!

De ultieme controle! Als de ruit schoon blijft
en u buiten geen gekleurde rook ziet of
ruikt, dan stookt u als een pro. Let wel, u zult
bij het aansteken of na het bijvullen nog wat
witte rook zien. Dat komt door vocht wat het
hout heeft verlaten.

Het is misschien wel de meest voorkomende oorzaak van onnodige
overlast: te voorzichtig stoken, met te weinig hout of verkeerd
hout. Goed doorstoken met droog hout in een moderne kachel is
echt belangrijk want als de kachel niet goed op temperatuur komt
of blijft, worden niet alle houtgassen verbrand en dat geeft zwarte
kachelruiten en boze buren.

Dat betekent:
• Goed aansteken met veel hout (Zwitserse
methode).
• Alleen droog hout en geen grote blokken.
Tijdig bijvullen (als de laatste vlammen uit
de blokken komen).
• Niet temperen, althans niet zover dat de
ruit vervuild.

Met de juiste kennis en vaardigheden geniet u maximaal van uw houtkachel, stookt
u zonder overlast en houdt u het niet alleen
gezellig in huis maar ook op straat.
In onze showroom staan vele modellen
houtkachels die voldoen aan de strengste
normen. Loop vrijblijvend binnen aan de
Koperslager 10 in Eersel en bekijk wat er
mogelijk is in uw huis.
Veel stookplezier!
Kachels & Haarden Wintermans Eersel

Veel variatie in houtkachels in de showroom

Koperslager 10 Eersel | 0497-512241 | info@wintermanshaarden.nl | www.wintermanshaarden.nl
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Klussen in huis & doe het zelf: plinten herstellen
Helaas wordt in veel huizen vaak te weinig aandacht aan de plinten geschonken. In nieuwbouwhuizen lijken plinten helemaal een ondergeschoven kindje
te zijn. Goede plinten houden tocht in huis tegen en verfraaien gangen en
kamers. Beschadigde plinten kun je zelf eenvoudig herstellen of vervangen.
Zo eenvoudig is klussen in huis. Je hebt bovendien meteen profijt van je werk.
Plinten herstellen
De overgang van wand naar vloer is meestal voorzien van een plint. Deze plinten raken
nogal eens beschadigd. Soms ontkom je er
niet aan om de gehele plint te vervangen,
omdat de beschadiging te groot is. Vaak
geeft dit veel rommel en nogal wat sloopwerk. Let er bij zo’n sloop wel op of er achter
de plint misschien een elektriciteitsgootje zit,
want daar moet je natuurlijk voorzichtig mee
omgaan. In dit artikel behandel ik de situatie
dat reparatie van de plint nog mogelijk is. Dat
gaan we bovendien zelf herstellen, maar hoe
doe je dat zelf?
Doe het zelf en het materiaal dat je
nodig hebt
Welk materiaal heb je voor een reparatie van een wand nodig? Als
gereedschap allereerst een
hamer, handzaag, veiligheidsbril, multitool, lijmtang, meetgereedschap,
nijptang, beitel, veiligheidsbril, verstekbak en
verstekzaag. Als materiaal koploze spijkers, contactlijm, latten, overzetplinten en schroeven.

fielen te gebruiken. Vaak kunnen daarachter nog wat snoeren worden geplaatst. De
plinten kun je bevestigen met montagekit
of koploze spijkers, die je er later indrevelt.
Voor de binnen– en buitenhoeken zijn vaak
afzonderlijke stukken te koop. Gebruik onder
andere de verstekbak om de plinten netjes
aansluitend te maken.
Plinten bekleden
Goedkoper is het om de plinten te bekleden, maar het is wel wat lastiger netjes te
doen. Koop of maak van multiplex nieuwe
stroken die op juiste breedte en lengte zijn
afgezaagd. Kies bijvoorbeeld voor stroken
met een toplaag van fineer van een mooie
houtsoort en in de gewenste kleur. Zaag
de stroken netjes in verstek, zodat ze naadloos aansluiten
en plaats ze tegen de
oude plint. Bevestiging
van de plint doe je
weer met een contactlijm of met koploze spijkers.

staan die eenvoudig kunnen worden opgevuld. Vul deze rechthoekjes op met de nieuwe stroken hout en schilder de totale plint
over in dezelfde kleur als de rest van het
huis. Eventuele kleine kiertjes kunnen met
vooraf bijvoorbeeld plamuur of vloeibaar
hout worden opgevuld, zodat wederom alles netjes aansluit.

Repareren van
plinten
Goed denkbaar is
ook dat je de slechte
stukken netjes met een
beitel of multitool uithakt
tot kleine rechthoekjes ont-

Plinten vervangen
In de bouwmarkt zijn kant-en-klaar plinten
te koop. Deze zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren, lengtes, met of zonder zelfklevende plakstrip en met allerlei profielen. Er
zijn ook plinten met gootjes voor bedrading
beschikbaar waarachter je snoeren kunt

wegwerken. Maak je keuze en ga aan de
slag. Meet de lengte van de plint nog eens
op om te kijken of je genoeg nieuwe plint
in huis hebt. Verwijder de oude plint. Vooral
in oudere huizen zijn de plinten met spijkers
bevestigd. Als dat het geval is, egaliseer de
muur waar hinderlijke gaten zijn ontstaan.
Zaag het stuk plint af dat nodig is en bevestig die aan de muur (met nagels, lijm of via
de zelfklevende strip). De verdere afwerking
(plamuren, kitten, gronden en verven) is afhankelijk van het gekozen product. Lukt het
toch niet netjes, dan is er altijd wel een vakman via het internet te vinden. Via het internet kun je om meerdere offertes vragen,
zodat je niet te veel voor de klus betaalt.

HIP@home bestaat 1 november alweer
5 jaar en trakteert!

krijg je een Limited Edition HIP@home
shopper cadeau.

Kom je in de feestweek (van 1 tot 5 november) naar de winkel, dan krijg je bij aankoop
vanaf € 25,- een leuke Zusss goodiebag
cadeau. Koop je voor € 50,- of meer, dan

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

Overzetplinten plaatsen
Je hebt de mogelijkheid om
overzetplinten of overzetpro-

HIP@wonen
Oktober woonmaand!? Bij HIP@home is het elke dag een feest voor wonen. Hier voel je de huiselijke gezelligheid in combinatie met de laatste
trends op het gebied van wonen. De winkel voelt als thuiskomen. Dit najaar kenmerkt zich door veel naturellen en warme tinten zoals ‘rabarber’,
‘brique’ en ‘caramel’. Ook de stoffen zijn aaibaar en warm. Banken in teddy,
bouclé of velvet? Voel de sfeer en doe inspiratie op voor jouw thuis.
Met merken als ByBoo, Eleonora, Sevn,
Light&Living, Riverdale, PTMD, Brinker
Carpets en Dutch Decor vervult Irma en
haar team de stoere eigentijdse woonstijl.
Sinds kort is het merk Zusss erbij gekomen. Leuke eigentijdse woonaccessoires
en vele gezellige cadeautjes.
Op zoek naar een verandering in je interieur of zoekend naar een oplossing voor

die ‘moeilijke’ hoek in de kamer? Irma of
Carina komen met hun interieuradvies
ook bij je thuis.
Nog te weinig mensen realiseren zich dat
ze ongemerkt veel geld kwijt zijn bij de
zoektocht om hun huis gezelliger te maken. Dit kun je beter investeren in een advies, zodat je de juiste aankopen doet die
passen in jouw interieur.

STOER EN EIGENTIJDS!

In Eersel, de parel van de Kempen, zit op de historische
en gezellige Markt de woonwinkel HIP@home.
In de winkel presenteren zij een uitgebreide collectie
woonaccessoires, meubels en leuke cadeaus.

Markt 11 | 5521 AJ Eersel | Tel. 06-23909279
www.hipathome.nl

gesloten
10.00-18.00 uur
10.00-17.00 uur
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Mooie dingen maken van ‘ugly wood’
Uglywood in Hapert: 150 jaar oud hout voor nieuwe tafels, trappen/vloeren en woonaccessoires
Door Renate Mattijssen

Wist je dat je van oud eiken en kastanjehout héél mooie dingen kunt maken?
Dat weten ze bij Uglywood in Hapert
heel goed. Jaarlijks halen ze partijen
oud hout naar de werkplaats om de
prachtigste dingen van te maken. Geloof je ’t niet? Loop dan eens binnen in
de showroom aan de Industrieweg 1B
in Hapert.

Elke plank beoordeeld op
karakter
Al 20 jaar verzorgt Uglywood de import
van oud hout uit voornamelijk Portugal en
Frankrijk. Waarom uit die landen? Sam van
Gelder: “Dat heeft met vocht te maken. In
die landen is de luchtvochtigheid erg laag
en dus is het hout helemaal uitgewerkt. Het
hout komt van oude schuren, huizen en
stallen en heeft de tand des tijds doorstaan.
Het is minstens 100 tot 150 jaar oud. Door
weer en wind is het sterk geworden en
heeft het een prachtige uitstraling gekregen.” Sam gaat een paar keer per jaar naar
Zuid Europa om naar hout te zoeken. “Elke
plank die ik meeneem naar Hapert heb ik
in mijn handen gehad en beoordeeld. Het
gaat voornamelijk om kastanje- en eikenhout omdat die twee soorten bijna onverwoestbaar zijn. Er mogen gebruikerssporen
op zitten want dat geeft het hout karakter.
In ons atelier wordt het bewerkt en halen
we de natuurlijke schoonheid helemaal terug.”

Pure handenarbeid
Uglywood is ‘groener dan groen’. Sam: “We
hergebruiken hout dat naar onze mening
zich leent om de meest unieke stukken te
creëren. Na jarenlang als staldeur dienst te
hebben gedaan, kun je nog een prachtige
tafel maken van de planken. Die verslijt je
nooit meer. We maken ook vloeren, vensterbanken, trappen en woonaccessoires, zoals
spiegellijsten. Alles wat we maken is maatwerk en geen twee tafels die uit onze fabriek
komen zijn hetzelfde. Puur handenarbeid,
uiteraard met moderne apparatuur, maar
elke tafel is met de hand gemaakt. Daarom
zitten er veel uren in maar dat zie je terug
in de kwaliteit. We hebben geen massaproductie en dat willen we ook niet; maken wat
onze klant wil, dat is ons doel.”

Het atelier
Meestal staan er ongeveer twintig tafels
op voorraad. “We leveren rechtstreeks aan
klanten, maar werken ook samen met gerenommeerde interieurstylisten en winkeliers die onze producten aan de man brengen. Klanten kunnen uit de collectie kiezen
maar natuurlijk kunnen ze ook precies aangeven wat ze willen. Een tafel van 6 meter
lang? Geen probleem, wij maken ‘m. Ons
motto: ‘wij doen ons best, het hout doet
de rest.’ Iedere klant heeft een uniek product, dat is een garantie.” Een wandeling
door het atelier, zoals Sam de werkplaats
het liefst noemt, laat vele planken in verschillende stadia zien. “Al het hout wordt
bewerkt, schoongemaakt, nagekeken op

ongedierte en desnoods behandeld en dan
gaan we planken bij elkaar zoeken. Onze
vakmannen maken er de mooiste dingen
van waar onze klanten heel lang plezier van
gaan hebben.”

Sfeerimpressie
Op Instagram en Facebook – ‘uglywooninterieurs’ – vind je een mooie verzameling
foto’s van meubelstukken die Uglywood
geproduceerd heeft. Je proeft het karakter

van het prachtige hout. Ook op de site zijn
sfeerimpressies te zien. Je mag altijd een
afspraak maken om op je gemak door de
showroom te lopen of een kijkje te nemen
in het atelier maar gewoon binnenlopen kan
op werkdagen ook gerust. Je bent welkom
om te komen kijken wat een mooie dingen
je van ‘lelijk’ hout kunt maken. Uglywood,
voor prachtig wonen.
Voor meer informatie: www.uglywood.nl
Tel. +31(6)46658830 of +31(6)37303331

SEE AND FEEL NATURE
Industrieweg 1B | 5527 AJ Hapert | +31 6 46658830 | info@uglywood.nl
www.uglywood.nl
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Klussen in huis: doe het zelf & veilig
Veilig klussen in en om het huis is noodzakelijk. Er gebeuren nog steeds te veel
ongelukken bij de doe-het-zelf klussen in huis. Let op uw veiligheid en gezondheid. Hanteer de juiste voorzorgsmaatregelen om zo problemen te voorkomen.
Let op de stand van de ladder en zorg voor goed gereedschap. Wat voor kleding
trekt u aan om veilig te kunnen klussen? Zorg ook altijd voor een goede verlichting en laat het gereedschap nooit slingeren. Zo zijn er nog vel meer de tips om
veilig te kunnen klussen in huis.
Veilig klussen in huis
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de
kans op ongelukken neemt toe naarmate
men slecht is voorbereid en onervaren is. En
dat geldt zeker ook voor klussen in huis en
de doe-het-zelver. Een goede voorbereiding
neemt niet alle risico’s weg, maar maakt het
werken wel een stuk veiliger.
Algemene tips voor veilig klussen in huis
Doe het zelf, maar doe het veilig. Een aantal
algemene tips om veilig te kunnen werken
zijn:
• Haal loszittende kleedjes en dergelijke
weg.
• Voorkom gladde ondergronden en houd de
boel schoon.
• Gebruik alleen maar veilig gereedschap en
controleer of het in goede staat is. Ga zo
veilig mogelijk met het gereedschap om.
Houd het gereedschap stevig vast en lees
de gebruiksaanwijzing altijd goed. Raak de
werkgedeeltes niet voortijdig aan, omdat
ze tijdens de klus gloeiend heet kunnen
worden.
• Zorg ervoor dat de werkplek goed verlicht
is en zorg ook voor een goede ventilatie.
• Zorg voor een goed opgeruimde en overzichtelijke werkplek. Laat rommel en los
gereedschap niet rondslingeren.

• Werk systematisch en niet overhaast, maar
planmatig.
• Bescherm u goed. Gebruik stevige schoenen, liefst met een verharde neus. Gebruik
zo nodig oordoppen, stofmaskers, kniebeschermers, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen.
• Houd geen sieraden aan en voorkom los
zittende kledij die achter iets kan blijven
haken. U kunt er aan blijven hangen, met
alle gevolgen van dien.
• Houd kinderen en dieren weg van de werkplek en laat u zich ook niet anderszins afleiden.
Klussen en elektriciteit
Schakel voordat u gaat klussen aan de
elektriciteit eerst de spanning er af door
de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten. Haal eventuele zekeringen er voor alle
zekerheid uit en noteer waar wat zat. Gebruik alleen goed geïsoleerd gereedschap
en werk alleen met droge handen. Draag
schoenen met goed geïsoleerde zolen.
Klussen en gas, brandbare stoffen
en veiligheid
Lees voordat u flessen gas gaat gebruiken
de voorschriften en aanwijzingen goed.
Let op voor het ontploffingsgevaar en ver-

stikkingsgevaar van gas. Produceer geen
vonken, ook niet door het aandoen van de
netschakelaar. Ook die kan immers vonken
produceren. Reparatie van gastoestellen en
gaslekken zijn geen karwei voor doe-hetzelvers. Gebruik zeepsop om vast te stellen
of een gasslang van een toestel lekt en nooit
een lucifer. Overigens geeft het keurmerk op
gastoestellen aan of de toestellen uitvoerig
onderzocht zijn op veiligheid en doelmatigheid.

kunnen vinden. Dat is namelijk veel veiliger.
Laat ook geen gereedschap of materiaal op
de ladder liggen. Bij verplaatsing van de ladder kan het naar beneden vallen. Gebruik
ook geen stoel of kruk om het plafond met
moeite te bereiken. Of de vensterbank of radiator. Dat is vragen om ongelukken. Zorg
eventueel voor wat hulp als u boven uw
hoofd moet werken. Gebruik zo nodig ook
een stempel, zodat u uw handen vrij houdt
bij het klussen.

Ladders, steigers en ander klimmaterieel
Blijf altijd met beide voeten op trap of ladder
staan en zorg ervoor dat de ondergrond van
de ladder stevig is. Leun dus niet voorover
of opzij, maar verplaats de ladder als u even
niet goed bij een bepaalde plaats kunt komen. Even boven de knie moet u tegen een
kniebeugel, sport of trede voldoende steun

Tot slot
Deze tips en regels zijn er niet voor niets,
u werkt niet alleen veel veiliger, maar ook
veel plezieriger. Daarmee zal wat u maakt
of herstelt er veel mooier uit komen te zien,
en zal u uitnodigen om vaker een klusje te
doen. Licht en veilig werk is immers het
halve werk.

De Bruijn Zitmeubelen
Op Schoolstraat 29 in Reusel, in 80 jaar van speelgoed, kleding, klein
meubelen en complete woninginrichting, naar een 3000 m2 grote
zitmeubelspeciaalzaak, waar Ad de Bruijn al ruim twintig jaar met veel
plezier, samen met de klant, naar een passend zitmeubel zoekt.
Het geven van een goed advies staat bij de
Bruijn Zitmeubelen centraal. Denk hierbij
aan een goede zithouding, hoe is het meubel gemaakt, welke maten zijn er, de specifieke eigenschappen van het zitmeubel
en de mogelijkheden in bekleding.

M2
0
0
30 ROOM
W
SH O RUIM AANBOD VAN:
- Relaxfauteuils
- Sta - Op fauteuils
- (Hoek) Banken
- Fauteuils

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

Door het grote assortiment van banken,
relaxfauteuils, sta-op fauteuils en eetkamerstoelen is er voor iedereen een zitmeubel op maat te maken.
Een hogere zitting nodig of juist een diepere, dat kan. Voor mensen met lichamelijke
ongemakken is er het merk Fitform, gemaakt in Best. Dit is een merk dat maatwerk levert per centimeter. Met een speciale meetstoel voor deze collectie wordt
de juiste zithoogte en zitdiepte vastgesteld
en wordt er gekeken naar de juiste armleggerhoogte.

Sinds kort is er een volledig nieuwe studio
van het Noorse merk Stressless ingericht
met relaxfauteuils en banken. Het geheim
van deze zitmeubelen is het schuifmechanisme, zo volgt het meubel de bewegingen
van het lichaam wat zorgt voor optimale
ontspanning en comfort. Er wordt uitsluitend gewerkt met kwaliteitsproducten van
Nederlandse, Belgische, Duitse, Noorse en
Deense bodem. Dit om de kwaliteit en service zo goed mogelijk te waarborgen. Dat
is waar de Bruijn Zitmeubelen voor staat.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een
kijkje nemen in onze showroom.

Comfortabel slapen en wonen
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Hoog-laag bed met oog voor comfort en design
Ouder worden is niet altijd makkelijk. In en uit bed stappen kan een probleem
worden. Een zorgbed, welke in hoogte verstelbaar is, kan dit vergemakkelijken.
Er wordt vaak gedacht dat zorgbedden er niet sfeervol en ongezellig uit zien.
Maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn! Tegenwoordig zijn er steeds meer
modernere zorgbedden op de markt.
De comfortabele voordelen van een
zorgbed
Heb jij of jouw partner zorg aan bed nodig?
Dan kun je kiezen voor een zorgbed, ook wel
een verpleegbed genoemd. Dit zijn bedden
die o.a. het in- en uitstappen gemakkelijker
maken. Een zorgbed bied je verschillende
voorzieningen en is in hoogte verstelbaar.
Degene die je helpt hoeft niet diep te bukken
of vanuit een lage positie te tillen. Een zorgbed wordt vaak gebruikt door mensen met

gezondheidsproblemen of senioren. Door de
aanschaf van een zorgbed dat voldoet aan
de zorgeisen, is zorg aan je bed mogelijk en
kun je vaak langer thuis blijven wonen. Een
zorgbed is ook mogelijk in tweepersoons
uitvoering met eenzijdig een ‘gewoon’ ledikant en aan de andere zijde een hoog-laag
bed. Zorgbedden kunnen worden uitbereid
met bedpapagaai, zijhekken, onderbedverlichting of sta-op hulp. De mogelijkheden
van een zorgbed zijn oneindig.

De meeste zorgbedden beschikken over een
trendelenburg functie. De trendelenburg
functie zorgt voor een betere bloed doorstroming richting de hersenen en het hart.
Door de anti-trendelenburg functie ontstaat
er een betere doorbloeding naar de onderste
ledematen. Bij maagzuurklachten kan de anti-trendelenburg functie worden toegepast.
Hierdoor komt het maagzuur niet makkelijk
terug in de slokdarm terecht. Bij kortademigheid kan de trendelenburgfunctie worden
gebruikt. In deze positie wordt de bloedtoevoer naar de vitale delen, zoals de longen
gestimuleerd.

altijd de eerste vraag of je er één gaat kopen of huren. Als er voor een zeer korte tijd
een zorgverlener aan het bed moet komen
te staan, is het voordelig om een zorgbed te
huren. Zo blijf je niet met onnodige kosten en
een ongebruikt bed achter.
Wanneer er langdurige zorg nodig is, werkt
een zorgbed kopen tegenwoordig al snel in
je voordeel. Niet alleen vanwege relatief lage
kosten, maar ook vanwege een mooi design
wat perfect in jou thuisomgeving past.

Zorgbed huren of kopen?
Wanneer je een zorgbed nodig hebt, dan is
APPARTEMENTEN BEUKENHOF

“HOE WIL JE WONEN?
HOE WIL JE LEVEN?”
Dat zijn misschien wel de belangrijkste vragen die
we aan onze opdrachtgevers stellen. Hoe wil je de
dag beleven en hoe wil je dat de seizoenen onderdeel zijn van de woonbelevenis.
Als architect heb je samen met de opdrachtgever
een grote verantwoordelijkheid voor de bebouwde
omgeving. Het is deze omgeving waarin mensen
wonen, werken en leven. Door intensieve gesprekken met de opdrachtgevers zorgen we voor een
prettige woon- en werkomgeving.

Het zoeken naar de essentie van het ontwerp staat
bij elke opdracht centraal, mede daardoor creëren
wij meerwaarde. Wij ontwerpen gebouwen met
een geheel eigen karakter, sculpturale ruimtelijkheid en hoogwaardige afwerking. Uiteraard is
energetisch duurzaam daarbij één van de andere
basis uitgangspunten.

VILLA vD - WAALRE

In de loop der jaren is Van der Sande architecten
veelvuldig genomineerd en onder andere winnaar
van de prestigieuze ‘Welstandsprijs Noord-Brabant’.

BLACK PEARL - CASTEREN

VILLA TAMMY

VANDERSANDE

architecten

+31 497 383 678
vandersande-architecten.nl
WOONBOS BERGEIJK

VILLA BORELLI - OISTERWIJK
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www.delaatslaapexpert.nl

Comfort
met oog voor
praktisch en
design!
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‘Ik kom graag bij u langs
voor advies aan huis’.
Dit Zorg-gecertificeerde bed is ook mogelijk in
tweepersoons uitvoering met eenzijdig een “gewoon”
ledikant en aan de andere zijde een hoog-laag bed.

Rugdeel 0-70°
Voetdeel 0-30°
Hoogteverstelling 240-800 mm
Trendelenburg/antitrendelenburg

v.a.

3.115,-

€

Het advies van een echte slaapexpert!
Diessen, Willibrordusstraat 1
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41
Tel.: 0497 38 24 33

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

*Voorwaarden in de winkel

Extra opties:
Bedpapagaai
Zijhekken
Sta op hulp
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Help! Verstopte wc: oorzaken en oplossingen
Een verstopte wc is helemaal geen lachertje. Het wordt zelfs heel onaangenaam wanneer je een verstopte toilet
hebt als er familie of vrienden langskomen. Een verstopte wc verhelpen is werk
voor een vakman of je moet goed op de
hoogte zijn hoe dit aan te pakken. De oorzaken van een verstopte wc kunnen heel
divers zijn, en op deze manier telkens
een andere oplossing vereisen. Heel wat
mensen willen het probleem oplossen,
maar trachten dit te doen zonder kennis
van zaken. Dit kan het probleem alleen
maar erger maken. De meest frequente
oplossingen - met allen hun voordelen
en nadelen - zijn een oplossingsmiddel,
een ontstopper of in sommige gevallen
de demontage van het toilet.
Oorzaken van een verstopt toilet
Bijna iedereen heeft het wel al eens meegemaakt: een verstopte wc. Het water
loopt heel traag door of het water loopt
naar boven bij het spoelen. Deze verstoppingen zijn heel erg vervelend. De oorzaken kunnen zich zowel binnen als buiten
het huis situeren.
Binnenshuis kunnen verstoppingen
ontstaan
Binnenshuis kunnen er zich verschillende
oorzaken voordoen. Zo kunnen er toiletpapier, doekjes of geurblokjes mee doorgespoeld worden waardoor er problemen
ontstaan. Dit kan per toeval gebeuren
maar eveneens door spelende kinderen
die per ongeluk wc-rolletjes in het toilet
laten vallen en dan doorspoelen. Een andere oorzaak kan zijn dat er speelgoed
van kinderen in het toilet terechtkomt. Ook
doorspoelen van verf, olie of andere mate-

rialen, waarmee mensen niet echt anders
terecht kunnen, komen heel vaak in het
toilet terecht, waardoor er verstoppingen
ontstaan.
Verstoppingen buitenshuis
Verstoppingen kunnen er uiteraard ook
optreden langs de buitenkant van je huis.
Een gekend voorbeeld is een overvolle
septische put die de ontlasting niet meer
kan opvangen. Ruimen van de put is een
mogelijkheid om dit probleem op te lossen. Een andere oorzaak kan zijn dat de
bacteriehuishouding in de septische put
niet meer optimaal is. Septische deeltjes
zullen bij gevolg niet genoeg afbreken en
de septische put kan haar werk niet meer
doen. Het kan ook zijn dat de leiding van de
septische put naar de riolering verstopt is.
Dit is een fenomeen dat voorkomt wanneer
de inhoud van de septische put hoger staat
dan de overloopbuis naar de straatriolering.
Er is ook een mogelijkheid dat leidingen na
een geruime tijd gaan verzakken (bij oudere woningen), waardoor de doorstroom in
de leidingen niet meer optimaal is.

Hoe een wc of toilet
ontstoppen?
De klassieke wc-ontstopper
Een wc-ontstopper is een mogelijkheid
om een verstopte wc te verhelpen. De
zuignap moet wel voldoende groot zijn
om het volledige wc-gat af te dekken, zodat je heel goed vacuüm kunt zuigen. Een
wc-ontstopper gebruik je als volgt: je zet
de nap op het gat van de pot en je laat de
nap vollopen met water (eventueel moet

je de rand optillen). De stok van de zuignap duw je vervolgens omhoog en omlaag
zonder dat de nap loskomt. Na een paar
op- en neergaande bewegingen trek je de
zuignap los om eventueel papier of andere
verstoppingen te verwijderen. Indien het
niet van de eerste keer lukt, moet je opnieuw beginnen. Lukt het helemaal niet,
dan zal deze techniek niet voldoende zijn
om het probleem op te lossen.
Ontstoppingsmiddel als
oplossing voor het
toiletprobleem
Ontstoppingsmiddel is
een bijtend middel dat
de wc zal ontstoppen.
Je kan het aankopen
in elke doe-het-zelfwinkel of zelfs in de
gewone supermarkt.
Deze oplossing kan
éénmalig of enkele
keren helpen, maar
je kan het niet blijven
doen. Het bijtende product zou immers ook je
leidingen en toiletpot kunnen
aantasten, waardoor deze beide
kapot kunnen gaan. Ontstoppingsmiddel is bovendien ook niet milieuvriendelijk. Lees altijd goed de bijsluiter alvorens
je het product in de wc-pot giet. Je zal
slechts een bepaalde hoeveelheid mogen
gieten en zeker niet langer laten inwerken
dan voorgeschreven, alvorens je doorspoelt.
Zorg zelf (met je eigen handen) voor
de oplossing
Het mag misschien niet de leukste op-

B U I T E N g e WO O N
Caprice stoel
Crush antraciet

Jubileum
Deals

179

89
Hoekbank
Oklahoma velvet stof
groen cognac of antraciet
Stoel Tess
Vintage
in microvezel
taupe of camel
99

1499

999

lossing zijn, maar heel vaak is het wel de
meest efficiënte. Trek je handschoenen
aan en ga met je hand, zo ver je kunt, in de
pot om het probleem te verhelpen. Het is
best mogelijk dat je de obstructie voelt en
dan kan je deze direct wegnemen. Dit is
uiteraard ook een veel milieuvriendelijkere
manier dan ontstoppingsmiddel.
Een ontstoppingsveer gebruiken
Indien het probleem zich verder in
de afvoer bevindt, dan kan
een
ontstoppingsveer
een goede oplossing
zijn. Deze veer is een
flexibele stalen kabel die zich plooit
naar de afvoer. De
veer moet je zo ver
als mogelijk in de
afvoer duwen en
vervolgens
aan
de slinger draaien.
Door een draaibeweging te maken, zal
de verstopping vrijgemaakt worden.
Demontage van het toilet
Indien alle bovenstaande oplossingen
niet werken, dan kan je besluiten om het
toilet te demonteren. De eerste stap die je
moet zetten is de watertoevoer afsluiten.
Draai de pot van de vloer en neem hem uit
de afvoer. De zwanenhals is nu vrij. Hier kan
je al kijken of er geen obstructies te vinden
zijn. Door de pot volledig te verwijderen kan
je ook de afvoer bekijken. Eventueel kan je
de ontstoppingsveer nog een keer gebruiken om heel diep in de leiding te kunnen
doordringen.
Stoel Moreno
Vintage
antraciet
159

79

Stoel Lucas
vintage
taupe
159

79

Salontafel
Stinn
Set van 3
369

189

49

95

Fauteuil
Mustang
cognac
Tafel Mango
blad dikte 6cm
110cm 269
130cm 299
150cm 399

349

Barkruk
Jelle
adore hunter,
rust, antraciet
of oker
zithoogte 65cm

189

slechts

99

Acties zijn geldig zolang de voorraad strekt

Shop
online

Ook op
afspraak!

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

Hoofdstraat 18 Hoogeloon 0497 68 20 17 www.robbies.nl
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Droomkeukens worden werkelijkheid!
De keuken vormt het kloppend hart in huis. Een kookpunt waar
gezellig tafelen en onderling genieten samenvloeit. Met ruim 30 jaar
ervaring en een eigen fabriek maken wij jouw nieuwe keuken geheel
op maat! De mogelijkheden zijn eindeloos. Aan de hand van jouw
wensen en ideale plaatje denken wij mee en benutten we de beschikbare ruimte tot op de laatste millimeter. Ook voor een keukenrenovatie of vervanging van apparatuur denken wij graag met je mee.

Unieke interieurs vragen om oplossingen
van Luniek!
Naast droomkeukens weet ons gemotiveerde team vakmensen ook jouw interieurdroom tot werkelijkheid te maken. Of het nu
gaat om een kastenwand in de slaapkamer
of een compleet interieur.

Parketvloeren geheel naar uw smaak
Het uitkiezen van een nieuwe parketvloer
is een uitgebreid proces. Elke vloer vereist
zijn eigen aanpak en techniek, wij verstaan
die technieken. Laat je inspireren in onze
showroom!
Ook bestaande houten vloeren worden
dankzij onze professionele aanpak weer als
nieuw. Informeer voor vloerrenovatie en onderhoudstips vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Maak
dan nu een afspraak met één van onze ervaren adviseurs!

Jouw nieuwe keuken, onze passie
Meer dan
30 jaar
ervaring
Maatwerk
uit eigen
fabriek

ACTIE T/M EIND DECEMBER GRATIS INSTALLATIE BIJ AANSCHAF

Ook voor
renovatie en
(vervanging)
apparatuur
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