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Door Renate Matthijssen

HAPERT - WensAmbulance Brabant heeft 
sinds dit voorjaar een nieuwe vrijwilliger: 
Jan Kerkhofs uit Hapert. Hij kende de stich-
ting al een tijdje en sinds hij met pensioen 
is, zocht hij naar een zinvolle invulling van 
zijn vrije tijd. Dit vond hij als chauff eur en 
garagebeheerder van WensAmbulance 
Brabant. Hij maakt graag reclame voor de 
stichting die vaak mee kan werken aan een 
allerlaatste wens voor een terminaal zieke.

Vacature
Door een aantal wensen die hij van dichtbij 
meemaakte, van mensen uit zijn persoonlijke 
omgeving, droeg Jan de WensAmbulance al 
een tijdje een warm hart toe. “Ik zocht naar 
een invulling voor de tijd dat ik met pensioen 
was en daar hoorde vrijwilligerswerk voor 
deze stichting bij. Ik nam contact op maar 
hoorde dat er best een lange wachtlijst is om 
vrijwilliger te worden. Afwachten zit niet zo in 
mijn aard dus toen ik een vacature zag voor 
een garagebeheerder in Valkenswaard, heb 
ik direct gesolliciteerd en werd ik aangeno-
men. Gelukkige bijkomstigheid: de beheerder 
is tevens chauff eur.” Jan krijgt een gelukkige 
lach op zijn gezicht als hij erover vertelt want 
hij vindt het heerlijk dat hij met deze functie 
het verschil kan maken.

Herinneringen maken
“Het is zo’n mooi werk om te doen”, vertelt 
hij. “Ik heb nu pas zes wensreizen gemaakt 
want er zijn meer dan genoeg chauff eurs en 
die moeten allemaal een keer rijden. Maar 
de dankbaarheid die je ervaart is zó mooi.” 
Hij wil wel een voorbeeld noemen, zonder 

daarbij te zeggen om wie het gaat. Discretie 
is belangrijk. “Ik was laatst bij een mevrouw 
die voor haar laatste dagen thuis was. Haar 
hoog-laagbed moest van de slaapkamer naar 
de woonkamer worden verplaatst en zij kon 
niet meer zitten. Ook dan proberen we te 
helpen. Dus mocht ze in de tussentijd even 
op onze brancard. We raakten in gesprek 
over de WensAmbulance en ik vroeg haar 
eens na te denken of ze nog ergens naartoe 
wilde. Dat bleek een bezoekje aan zee en 
aan de Maas en de Linge te zijn. Een paar 
dagen later kwam de vraag binnen en bleek 
ik die wensreis te mogen doen. Ik stippelde 
een mooie route uit, met behulp van iemand 
van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders 
Vereniging. De wensvrager herkende me di-
rect toen ik haar kwam halen. We hebben de 
zee, de Maas en de Linge gezien en op de 
terugweg wilde ze nog iets drinken. Op haar 
verzoek maakte de barman een cocktail, die 
ze nog nooit gedronken had. Een paar dagen 
later overleed ze. Haar familie kan terugkijken 
op een heel mooie herinnering.”

Materiaal
Als chauff eur is Jan verantwoordelijk voor het 
materiaal, de verpleegkundige die meegaat 
zorgt voor de wensvrager. “Maar natuurlijk 
doen we alles samen die dag”, legt Jan uit. 
“We zijn op gepaste afstand dichtbij. We 
mengen ons niet in familiemomentjes maar 
zijn binnen een paar seconden paraat als het 
nodig is.” Jan volgde nog een korte rijoplei-
ding. “Meer een test of je snapt hoe je met 
een ambulance moet rijden”, vertelt hij. “De 
wensvragers zijn vaak erg ziek en zwak, dan 

moet je dus gewoon rustig over een drempel 
of rotonde rijden. We hebben nooit haast, 
geen spoed, geen zwaailichten en sirenes. In 
principe rijden we met een ‘uitgeklede’ am-
bulance. We hebben alleen de spullen bij die 
voor de wensvrager nodig zijn. Wel is het zo 
dat onze brancard in één beweging in een 
gewone ambulance is te schuiven, dus als er 
iets is, kunnen de ambulanceverpleegkun-
digen de patiënt snel overbrengen naar een 
ziekenhuis.”

Vrijwilligers
WensAmbulance Brabant werkt nauw samen 
met de andere WensAmbulance-stichtingen 
in het land. “We wisselen materiaal uit en 
helpen elkaar als het nodig is, we zijn één”, 
vindt Jan. “In Brabant hebben we vijf vestigin-
gen en ongeveer zevenhonderd wensen per 
jaar. Dat is ongeveer twee per dag, verdeeld 
over de provincie. We zijn heel flexibel want 
we moeten vaak snel kunnen schakelen. 
Sommige wensen of wensvragers kunnen 
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Meehelpen om mooie 
herinneringen te maken
Jan Kerkhofs uit Hapert zet zich in als vrijwilliger 
voor Stichting WensAmbulance Brabant
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Jan (links): “Ik zocht naar een invulling voor de tijd dat ik met pensioen was en daar hoorde vrijwilligerswerk voor deze 
stichting bij. Ik nam contact op maar hoorde dat er best een lange wachtlijst is om vrijwilliger te worden. Afwachten zit 
niet zo in mijn aard dus toen ik een vacature zag voor een garagebeheerder in Valkenswaard, heb ik direct gesollici-
teerd en werd ik aangenomen. Gelukkige bijkomstigheid: de beheerder is tevens chauff eur.”

Huis verkopen?
BEL 0497-369193
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za. 29 & zo. 30 oktober
Opening Grootste Sfeer- & 
Kerstshow van de Kempen! 

HOOGELOON - De Kleine Beerze Koffie-
dialoog houdt zich dit najaar bezig met de 
vraag hoe nieuwe initiatieven aan kunnen 
sluiten bij het landschap in het beekdal 
rond de Kleine Beerze. Om hierop in te 
kunnen gaan is enige basiskennis van het 
beekdallandschap essentieel.

Gastspreker was Hans van Engen, land-
schapsarchitect in dienst van Provincie 
Noord-Brabant. Aansluitend op de middag 
op Baest gaf Hans van Engen een inkijk in de 
opbouw van het Kempische landschap, aan 
de hand van een serie beelden. 

Landschap is altijd in beweging 
Uitgaande van de fysisch-geologische basis 
hebben onze voorouders generatieslang hun 
handtekening op het landschap achtergela-
ten. Voor de geoefende kijker zijn verschillen-
de tijdslagen herkenbaar in het landschap. 
Veranderingen in het landschap zijn metter-
tijd steeds ingrijpender geworden.

‘Het Groene Maatpak’
De Ruilverkavelingen, ruwweg tussen 1930 
en 1980, brachten een steeds grootschalige-
re transformatie van het landschap met zich 
mee. Met de focus op voedselproductie bleef 
het niet bij kavelruil, maar ook reliëf en wa-
tersysteem gingen op de schop. Met de ogen 
van nu wordt daar wel eens kritisch naar 
gekeken, maar behalve de ‘rationele verka-
veling’ hebben we uit die ook stevige groen-
structuren geërfd. Deze worden aangeduid 
met de term ‘Het Groene Maatpak’. Wat rest 
daar nog van in onze tijd?

Nieuwe opgaven
Nu we voor een complex van nieuwe opgaven  

staan wacht ons wellicht opnieuw een trans-
formatie. De vraag doet zich voor of het ‘Ka-
merlandschap’ dat tussen de groene lanen 
en singels is ontstaan ons kan dienen voor 
nieuwe functies. Hans spoort ons aan om 
het gesprek aan te gaan en iedereen te be-
trekken bij de vraag wat waardevol is in ons 
landschap en hoe het er moet gaan uitzien. 
Hij wijst erop dat bomen die we nu planten, 
als een cadeau aan onze toekomst zijn

Dialoog
Met Topkaarten, stiften en Post-its op tafel 
ging het gesprek in drie groepen verder. Uit 
de nabespreking bleek hoe diep de aanwe-
zigen de betrokkenheid met het beekdal er-
varen. Er wordt een verlammende spanning 
gevoeld tussen de complexiteit van de urgen-
ties en tijdsdruk. Integrale aanpak is nood-
zakelijk, met ieders deelname en een goede 
regie. Initiatieven ‘van binnenuit’ stimuleren! 
Nodig ondernemers uit! Kan het proces van 
‘De Levende Beerze’ als voorbeeld dienen? 
Communicatie gaat een belangrijke rol spe-
len en er is geen tijd te verliezen!

Vervolg
De laatste sessie voor het thema ‘Landschap’ 
is een veldexcursie. We zetten een bus in als 
vervoer. Ieder die zich betrokken voelt bij het 
beekdal is welkom, maar er is beperkt plaats. 

Datum en tijd: dinsdag 22 november, om 
10.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk vóór 18 
november: levedekleinebeerze@gmail.com 

Voor meer info zie: 

www.levendebeerze.nl/
verhalen-uit-de-streek

De Kleine Beerze Koffiedialoog 
was te gast bij de Ruurhoeve

EERSEL – In de herfstvakantie wordt in 
Kempenmuseum de Acht Zaligheden weer 
een speciale middag voor kinderen gehou-
den. Woensdagmiddag 26 oktober staat 
helemaal in het teken van de tentoonstel-
ling ‘Groot geweld in kleine dorpen’. Deze 
bijzondere expositie gaat over de periode 
na de 80-Jarige Oorlog. Wat er toen alle-
maal gebeurde in de dorpen van de Kem-
pen word je aan het begin van de middag 
uitgelegd bij de rondleiding door het mu-
seum. 

Als je helemaal op de hoogte bent ga je zelf 
aan de slag. Kun jij zelf een soldaat of schat-
kist knutselen? Wat dacht je van schatgraven 
waarbij je zoekt naar bronzen muntjes en 
musketkogels. Of op de vlucht met een krui-
wagen met huisraad en boerengereedschap. 

Puzzelen kun je deze middag ook en er is een 
hoek met oude kinderspelen, zoals hoepelen, 
bloklopen en vogelmikken. Met een beetje 
hulp van de vrijwilligers gaat dit vast allemaal 
lukken. Ook is er een lekker eethoekje met 
een drankje  en waar kleine broodjes worden 
gebakken bij het vuur. En na afloop krijgt ie-
dereen een echt diploma!

Kom naar het museum voor een heerlijke 
actieve middag. Neem je broertjes, zusjes, 
(groot)ouders, vrienden, ooms en tantes mee. 
De middag duurt van 13.30 tot 16.30 uur. De 
entree is voor zowel de kinderen als de be-
geleiders € 3,00. Bij heel slecht weer gaat de 
middag niet door. De actuele info hierover vind 
je op www.achtzaligheden.nl. Wij zien je graag 
op woensdag 26 oktober bij Kempenmuseum 
de Acht Zaligheden, Kapelweg 2 in Eersel.

Kindermiddag ‘In Vuur en Vlam’ 
in de Kempenmuseum

Bedankt allemaal!

Tot de volgende keer
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geen uitstel lijden. Met zo’n grote groep vrij-
willigers kun je eigenlijk altijd wel weg. Ik vind 
dat zó mooi van de stichting: iedereen werkt 
op vrijwillige basis, niemand verdient er iets 
aan. Al het geld dat binnenkomt via sponso-
ring, gaat direct naar de wensen en het on-
derhoud van de ambulance.”

Sponsoring
Over geld gesproken: Jan heeft al heel wat 
geld binnen gebracht voor de stichting. 
“Dat doe ik niet alleen hè”, verduidelijkt Jan. 
“Samen met mijn maat Peer de Koster heb-
ben we vorig jaar de Rammelbakkenreis 
gedaan. Nou ja, die ging eigenlijk niet door 
vanwege corona, dus hebben we een alterna-
tief bedacht. En het gedoneerde geld – bijna 
€ 8.400,- – hebben we gewoon overgemaakt 
aan WensAmbulance Brabant. We vonden 

dat zo leuk, dat we bedachten dat we nog wel 
eens  iets leuks konden organiseren. Moest 
wel iets met auto’s zijn want als er een uitlaat 
onder zit, vinden wij het leuk. We zijn met een 
gezelschap op 24 september naar Düssel-
dorf gereden. Via een alternatieve route, bin-
nendoor, met onderweg een etentje: lekker 
makkelijk voor iedereen friet met schnitzel. In 
Düsseldorf hebben we een bezoek gebracht 
aan de Classic Car Remise waar we een 
rondleiding hebben gehad. Opbrengst van de 
dag: € 1.700,-. Mooi toch?”

Heb je een wens of ken je iemand met een 
wens? Neem dan een kijkje op de website 
en stel de vraag. Als het ook maar even kan, 
gaan de vrijwilligers op pad met de wens-
vrager en diens familie. 

www.wensambulancebrabant.nl

WENSAMBULANCE
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LOKAAL

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

+ 8 kipvleugels met saus 
+ 2 stokjes saté

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

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

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

EERSEL - IJsbereider Hans Kennis vierde 
onlangs zijn 25-jarig jubileum als Mees-
terijsbereider. Hij werd verrast met een 
feest. Tijdens dit feest kreeg hij van Teun 
Loonen, namens het Ambachtelijk IJscen-
trum, de SVH-oorkonde ‘25 jaar Meester-
ijsbereider’ uitgereikt. Ook kreeg hij na-
mens het Gilde van Meesterijsbereiders 
een speciale Gilde van Meesterijsberei-
ders koksbuis. 

“Ik vind het gewoon geweldig. Het is mij om-
gevlogen. Een mooie tijd die ik zo weer over 
zou doen.” Dit was wat Hans Kennis antwoor-
de op de vraag wat hij ervan vond dat hij al 
25 jaar Meesterijsbereider is. Hij is begonnen 
met de verkoop van machines en heeft zijn 
loopbaan vervolgt als ijsbereider en zich ont-
wikkelt tot Meesterijsbereider. 

Het leukste aan zijn baan vindt hij dat je nooit 
bent uitgeleerd. “Je creëert nieuwe gedach-
ten door contacten die je opdoet.” Hij werkt 
dan ook graag samen met onder andere res-
taurants om nieuwe smaken te ontwikkelen. 

Zo had hij laatst bacon-roomijs gemaakt in 
samenwerking met een restaurant. Ook vindt 
hij het eff ect dat zijn werk heeft op anderen 
fijn: “Als je een ander blij ziet dan krijg je toch 
een kik dat je dat hebt gedaan.” 

Hans Kennis heeft een speciaal ijs ontwik-
keld voor het jubileum, die hij bekend maakte 
op het feest. Het jubileumijs is ijs van lychee 
met witte chocolade, framboos en crumble. 
Het ijs is nu nog tijdelijk verkrijgbaar en zal 
ook weer terugkeren in het voorjaar.

25-jarig jubileum Meesterijsbereider Hans Kennis

Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

ER OP UIT

EERSEL - Op zondag 30 oktober zal brand-
weer Eersel, in samenwerking met Poli-
tie Oost-Brabant bureau de Kempen, een 
Open Dag houden in en rondom de brand-
weerkazerne en het politiebureau in kader 
van het 25-jarig bestaan van beide gebou-
wen. Iedereen is uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen!

Tijdens de Open Dag zullen er verschillen-
de voertuigen van de brandweer te zien zijn. 
Naast onze eigen voertuigen, de tankauto-
spuit en het hulpverleningsvoertuig, zullen 
er ook verschillende regionale en historische 
voertuigen te zien zijn. Ook zijn er verschillen-
de voertuigen van andere disciplines, zoals 
politie, ambulance, Rijkswaterstaat, Spijker-
goed, Bergingsbedrijf Sprankenis, diverse 
activiteiten voor kinderen waaronder een 
brandweer spuitspel etc. Daarnaast zullen er 
ook stands zijn van Team Brandonderzoek, 
de Brandwonden Stichting en Brandveilig 
leven waar je met vragen terecht kunt over 
veiligheid in en om het huis. Ook zullen er ge-
durende de dag verschillende demonstraties 
plaats vinden.

Iedereen is op zondag 30 oktober, van 11.00 
tot 16.00 uur, welkom in en rondom de brand-
weerkazerne en het politiebureau, Dalemse-
dijk 1 in Eersel.

Zondag 
30 oktober 
Open Dag 
brandweer 
Eersel

BLADEL - Op woens-
dagavond 2 november 
organiseert het Kem-
pisch Vrouwengilde de 
lezing ‘Tranen en emo-
ties’ in CC Den Herd in  
Bladel.

Huilen, wenen, schreien, grienen, snikken, 
janken.  31 jaar hield Ad Vingerhoets zich op 
de Tilburg University bezig met huilen. Huilen 
was het stiefkind van de psychologie, een on-
ontdekt terrein en dus ging de hoogleraar op 
onderzoek. Hij werd wereldwijd dé autoriteit 
op het gebied van huilen. Het leverde hem 
een pakkende bijnaam op: de huilprofessor. 

Iedereen is van harte welkom bij deze avond-
lezing. Voor leden van het Kempisch Vrou-
wengilde is de lezing gratis. Andere belang-
stellende vragen we een bijdrage van € 5,00 
(inclusief koffie/thee). Aanvang lezing is om 
19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.00 uur. 

Aanmelden leden KVG digitaal en aanmelden 
introducees bij Marlies van Otten, tel. 0497-
382021 of penningmeester@kvgbladel.nl.

Lezing 
‘Tranen en 
emoties’ 
in Den Herd
Organisatie: Kempisch 
Vrouwengilde

WESTELBEERS - Op donderdag 3 novem-
ber, om 20.00 uur, treedt Other Roads op 
in de Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in 
Westelbeers.

Other Roads is een zeer getalenteerd trio uit 
Engeland/Schotland die hun sporen al ruim 
verdiend hebben in de folkscène. Zij zijn 
zeer geziene gasten in vele theaters in Eu-
ropa. Ook maken zij ieder jaar een toer door 
Nieuw-Zeeland.

Een groot deel van hun songs zijn zelf ge-
schreven en gecomponeerd. Luisterliedjes 
met een verhaal, ballades die soms à capella  

en driestemmig worden gezongen. Opvallend 
is de brede scala aan instrumenten, zoals 
viool, bouzouki, mandoline en een verschei-
denheid aan gitaren. 

De combinatie van mooie verhalen, prachtige 
harmony, rustige ballades en snelle Keltische 
viooltunes zorgt voor een spannend en leven-
dig optreden dat geen moment verveelt. Na 
tien jaar bestaan is het moeilijk een fijner trio 
in de subcultuur van de folk te vinden.
 
Wees welkom! Graag reserveren via
 

www.cultuurboerderij.nl

Donderdag 3 november optreden van 
Other Roads in de Cultuurboerderij

Het dak van de nieu-
we MFA gaat eraf! Op 
26 november vindt de 
3e editie van Into the 
Music plaats en dat be-
looft een spectaculaire 
show te worden. Heb 

jij je stembanden alweer opgewarmd om 
volle bak mee te blèren? Of heb jij je dans-
schoenen alweer aangetrokken om je beste 
moves te laten zien?

Into the Music wordt georganiseerd door 
muziekvereniging Kunst Adelt in samen-
werking met de beste zangers, dj’s en ar-
tiesten. Samen bouwen we één groot 
feestje in de nieuwe MFA ‘Hart van Hapert’.   
Ga voor kaarten en informatie naar onze 
website www.intothemusic.nl

Heb jij al een kaartje 
voor Into the Music?
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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Toneelliefhebber uit Hapert en 
omgeving opgelet: De Eenakter komt met 
een nieuwe productie. Alsof het zo moet 
zijn, gaat het over een pastoor en speelt 
het zich af in een kerk. En laat dat nou pre-
cies in MFA Hart van Hapert zijn, de voor-
malig kerk die omgebouwd is tot theater. 
Dat kan geen toeval zijn maar dat is het 
wel, verzekeren Mandy de Ronde en Theo 
Jansen, twee spelers van ‘Het laat de pas-
toor koud’.

Bij de pastoor in de leer
Het stuk lag al even op de plank en nu is het 
dan eindelijk zover: De Eenakter uit Hapert 
gaat weer spelen. De acteurs hebben er zin 
in. Theo: “Ik sta echt te trappelen. Zo lang 
geleden dat we iets deden. Repeteren is leuk 
maar het allerleukst is toch om de reacties 
van het publiek te zien en te voelen.” 

Theo speelt de hoofdrol deze keer. “Ik had 
een paar keer een kleine rol en ik weet het, 
alle rollen zijn belangrijk maar een keer een 
grote rol spelen, is echt heel leuk. Ik geloof 
dat ik het hele stuk niet van het podium af 
hoef. Ik speel een pastoor en daarvoor heb 
ik me goed voorbereid, al moet ik er wel bij 
zeggen dat het een blijspel is. Enige overeen-
komst met bestaande pastoors berust op lou-
ter toeval. Ik ben bij Pastoor Schilder geweest 
om te vragen of ik kleding mocht lenen en dat 
mocht. Kreeg er instructie bij hoe ik het aan 
moest trekken maar ik vermoed dat ik daar 
tijdens het spelen te weinig tijd voor ga heb-
ben. Daarom alvast sorry, Harm.” 

Korte inhoud
Mandy heeft een veel kleinere rol en vindt dat 
prima. Ze wil graag kort iets over de inhoud 
van het stuk vertellen. “De parochie verkeert 
in groot gevaar. De secretaresse van de Bis-
schop gaat uitvogelen of er een subsidie mo-
gelijk is om de zaak van de ondergang te red-
den. Natuurlijk gaat er dan van alles mis en 
begint de chaos. Er komt iemand biechten en 
van die bekentenis is zelfs de pastoor onder 
de indruk. Na allerlei onverwachte ontmoe-
tingen en zelfs een bruiloft, komt uiteindelijk 
alles toch weer goed. Of niet, maar dat moet 
je zelf even komen bekijken. Wij denken in 
ieder geval dat we een leuk stuk op de plan-
ken gaan zetten, aan het enthousiasme van 
de spelers zal het in ieder geval niet liggen. 
We hebben er zoveel zin in!”

Regie
De regie is in handen van John Verhees, die 
de meest wilde plannen met het stuk had. 
Theo lacht: “Klopt ja, we hebben hem een 

beetje moeten temperen. Dit stuk hoeft niet 
helemaal over de top gespeeld te worden, 
de humor zit juist vaak in de subtiele grap-
pen en die hebben we intact gelaten. Het is 
John goed gelukt om de contrasten in het 
stuk te benadrukken en dat geeft een heel 
mooi beeld om naar te kijken. Sowieso is er 
van alles te zien. Het stuk speelt zich af in een 
kerk en geloof me het is echt toeval dat we 
nu in MFA Hart van Hapert spelen. Dit stuk 
stond eigenlijk vorig jaar op het programma 
en toen was Den Tref nog gewoon ons 
theater. Het is wel bijzonder dat we nu voor 
’t eerst op een nieuw podium staan. Zal even 
wennen zijn, maar het komt goed.”

Decor
De toneelvereniging hoeft het deze keer niet 
alleen te doen; een afvaardiging van Zang-
groep Medium zal het toneelspel versterken 
met muziek. 

Mandy: “Dat past natuurlijk perfect in het 
decor van een kerk. Wij vinden die samen-
werking heel erg leuk, het versterkt elkaar 

en vult elkaar goed aan.” Over het decor wil 
Mandy ook nog graag wat zeggen. “We zijn 
zo blij met onze decorploeg; inmiddels een 
aantal mannen die met pensioen zijn en dus 
veel tijd willen en kunnen steken in onze wen-
sen. Het wordt echt zo mooi.” 

Theo vult aan: “Ik zit eigenlijk ook in de decor-
ploeg maar die mannen werken er nu voorna-
melijk overdag aan en dan verwacht mijn baas 
mij op het werk. Veel verder dan een uitgebrei-
de schets aanleveren, ben ik deze ronde niet 
gekomen. Het wordt prachtig, je waant je 
straks echt in de kerk. Maar of er veel gebe-
den gaat worden, is de vraag.”

Erbij zijn?
Zin gekregen om te gaan kijken? Dat kan op 
4, 11 en 12 november om 20.00 uur en op 6 
november om 14.00 uur in MFA Hart van 
Hapert. Kaartjes bestel je via onderstaande 
website en kosten € 10,- per stuk.

www.eenakterhapert.nl

AMUSEMENT
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vanaf € 2.099,-  i.p.v.  € 2.649,-

GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN

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

GESLOTEN

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO

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

Het laat de pastoor koud
Toneelvereniging De Eenakter presenteert avondvullende productie in november

Het stuk lag al even op de plank en nu is het dan eindelijk zover: De Eenakter uit Hapert gaat weer spelen. Theo: “Ik sta echt te trappelen. Zo lang geleden dat we iets deden. Repeteren 
is leuk maar het allerleukst is toch om de reacties van het publiek te zien en te voelen.” 

WWW.VISITBLADEL.NL
WWW.VISITREUSELDEMIERDEN.NL

Toeristische informatie
Snoeperkes
Routes
Wandelkaarten
Fietskaarten
Ruiterkaarten
Souvenirs (oa dorpen skyline)

Streekproducten
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Afval kwijt? 
milieustraat DONDERS Esbeek

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

Wist je dat wij allemaal ons leven te danken 
hebben aan één man? Dat is Vasili Alex-
androvich Arkhipov, een Russische marine-
off icier die ten tijde van de Cubacrisis 
besloot om géén nucleaire wapens in te 
zetten op 27 oktober 1962. Toen dit tiental-
len jaren later bekend werd is 27 oktober 
met terugwerkende kracht omgedoopt tot 
Arkhipov Dag. Laat dit even goed op je 
inwerken: zonder Vasili Arkhipov hadden 
wij waarschijnlijk nu niet meer geleefd. 
Sterker nog, we zouden niet eens geboren 
zijn. Sterker nog, de aarde zou ten onder 
zijn gegaan in een nucleaire oorlog tus-
sen de Sovjetunie en de Verenigde Staten. 
Nogmaals, laat deze woorden op je inwer-
ken: we waren er bijna allemaal niet (of 
nooit) geweest als Arkhipov op die zeven-
twintigste geen 'njet!' had gezegd.

De situatie was de volgende. Het is de 
Cubacrisis, het hoogtepunt van de Koude 
Oorlog tussen de Verenigde Staten en 
de Sovjetunie; een wapenwedloop, een 
machtsvertoon in de ruimte, met een hele 
hoop spanningen tot gevolg. Cuba was 
in 1959 communistisch geworden onder 
leiding van Fidel Castro. Zodoende wer-
den er communistische kernraketten op 
het eiland gestationeerd, als antwoord op 
de Amerikaanse raketinstallaties in Italië 
en Turkije. Vervolgens kondigde de Ver-
enigde Staten een blokkade van Cuba af, 
waarop de Sovjetunie antwoordde met het 
afsturen van met kernkoppen uitgeruste 
onderzeeërs. Toen het afgaan van een 
Amerikaanse zeemijn werd geïnterpre-
teerd als een aanval ('wat als boven water 
de oorlog al uitgebroken is?') stond de 
leidinghebbende op het punt om op de 
grote rode knop te drukken. Totdat Vasili 
Arkhipov daar een stokje voor stak. 
Zonder zijn interventie zou een nucleaire 

aanval van de Sovjetunie hoogstwaar-
schijnlijk met gelijke munt worden terug-
betaald – met alle gevolgen van dien. 

Pas tientallen jaren later werd dit bekend; 
het was precies die geheimhouding waar 
de onlangs overleden Gorbatsjov met zijn 
'glasnost' (openheid) een einde aan maakte. 
Het was ook grotendeels door de inspan-
ningen van hem en zijn Amerikaanse colle-
ga Reagan dat de Koude Oorlog teneinde 
kwam – pas eind jaren '80.

Terug naar 's mensheids redder. Hoe meer 
ik er over nadenk, hoe meer het me verbijs-
tert dat hij überhaupt in die positie kwam. 
Dat mensen in staat zijn de vijand op te 
blazen, inclusief zichzelf en alles wat ze 
lief hebben. Een nucleaire oorlog zou het 
einde van de wereld hebben betekend; wat 
heb je eraan als je koning van een verklote 
wereld bent? Het recht dat je op mag 
scheppen dat jij jouw vijand eerder vernie-
tigd had dan hij jou? 

Dat is de onmiskenbare zwarte kant van 
Arkhipov Dag, maar het heeft een gouden 
randje. De media zijn heel goed in conflic-
ten gepolariseerd neerzetten. De Ameri-
kanen tegen de Russen, politiek versus de 
boeren, 'schapies' tegen 'wappies', goed 
tegen kwaad. Arkhipov liet zien dat het niet 
zo zwart-wit hoeft te zijn, en dat er bij 'De 
Vijand' ook helden kunnen bestaan. 

Daarom sta ik op 27 oktober stil bij deze 
beste man; maar omdat dit jaar de Koude 
Oorlog dichterbij aanvoelt dan ooit. 

Arkhipov Dag
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VALKENSWAARD - De Skoda Wils Najaar-
stocht op 6 november is een ATB/veldtoer-
tocht voor jong en oud en geschikt voor 
zowel de beginnende als de gevorderde 
mountainbiker. Deelnemers kunnen kiezen 
uit 3 afstanden: 25, 40 en 50 km. 

De volledig uitgepijlde toertocht voert je door 
de afwisselende maar vooral bosrijke omge-
ving tussen Dommelen, Bergeijk en Steensel. 
Het grootste gedeelte van deze toertocht 
fiets je door bossen en enkele gedeeltes tus-
sen weilanden. Tachtig procent van de wegen 
is onverhard. De route biedt veel variatie met 
middellange, snellere stukken en uitdagende 
single tracks. De bredere bospaden bieden 
ruime gelegenheid voor de snellere fietser 
om te passeren. 

De start en de finish zijn te vinden bij Café Zaal 
Biljart Du Commerce, Frans van Beststraat 
7a in Valkenswaard. Alle deelnemers starten 
tussen 08.30 en 10.30 uur. Bij de controlepost, 
halverwege de rit, reiken de enthousiaste vrij-
willigers onder meer gratis thee, water, sport-

drank en peperkoek uit. Jeugd tot 16 jaar mag 
gratis deelnemen. Iedereen die ouder is be-
taalt € 5,00. Leden van NTFU of VWB krijgen 
€ 1,00 korting. Scan & Go is aanwezig en er 
is geen voorinschrijving. Er wordt gereden 
onder auspiciën van de NTFU. Deelnemers 
dienen zich aan de verkeersregels te houden 
en het dragen van een valhelm is verplicht. 
Een bewaakte fietsenstalling en een afspuit-
plaats zijn aanwezig. 

Na de rit kun jij bij Café Zaal Biljart Du Com-
merce terecht voor een drankje. EHBO-hulp-
verleners zijn aanwezig en de ambulance-
diensten zijn op de hoogte gebracht. Aan de 
achterzijde van Café Zaal Biljart Du Com-
merce kan men gratis op een uitgebreide 
parkeergelegenheid de auto stallen. Ook kun 
je je auto gratis parkeren op het Kloosterplein 
achter de Nicolaaskerk. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Frans 
Versteden, tel. 06-21332665 of kijk op:  

www.twc-valkenswaard.nl

Skoda Wils ATB Najaarstocht

WESTELBEERS - Op zondag 30 oktober, 
om 14.30 uur, treedt contrabassist James 
Oesi op in de Cultuurboerderij, Voldijnse-
weg 8 in Westelbeers.

Contrabassist James Oesi (London, 1988) is 
sinds zijn komst in 2009 naar Nederland een 
bekend gezicht in de klassieke en moderne 
muziekwereld. Als één van de weinigen richt 
hij zich op de bas als solo-instrument. Hij 
speelt zijn soloprogramma’s, bestaande uit 
werken van o.a. Bach, Rachmaninoff , Berio 
en Beethoven op veel bekende podia, zoals 
het Amsterdamse Concertgebouw, Utrechtse 
TivoliVredenburg en de Oosterpoort Gronin-
gen en festivals, zoals het Grachtenfestival 
in Amsterdam, CrossLinx, November Music, 
Festival Classique en Wonderfeel. In het bui-
tenland speelde hij op toonaangevende festi-
vals, zoals Huddersfield Contemporary Music 
Festival en tourde hij door Zuid Afrika. Ook 
is hij een graag geziene gast in programma’s 

als Podium Witteman en op NPO Radio 4 en 
NPO Radio 1.  

James is initiatiefnemer en artistiek leider van 
het Dutch Double Bass Festival. Daarnaast 
is James Oesi veelgevraagd als moderne 
muziek ensemblespeler. Hij treedt op met 
Asko|Schönberg, Insomnio, Oerknal, Ives 
Ensemble en het prestigieuze Ensemble Mo-
dern. 

Momenteel werkt Oesi samen met neuro-
wetenschapper en voormalig topschaatser 
Beorn Nijenhuis aan een case study waarin 
wordt onderzocht wat de meest eff ectieve 
manier is voor professionele musici om te 
studeren en is hij bezig met de voorbereiding 
van de opnames voor een release met alle 
cello-suites van Bach op contrabas. Wees 
welkom! Graag reserveren via 

www.cultuurboerderij.nl

Optreden van contrabassist 
James Oesi in de Cultuurboerderij
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De foto van de vorige keer (die met de 
melkbussen op de voorgrond), is ge-
nomen op het landgoed Ten Vorsel. 
Rechts van de zandweg zien we het 
oude woonhuis van de familie Kip-
mulder. Tegenwoordig is het een 
vakantiehuis met de toepasselijke 
naam ‘De Kipmulder’.

De eerste bewoner van het huis was 
Hendrik Kipmulder. Hendrik kwam uit 
Nijkerk in Gelderland. In 1858 haal-
de de Bladelse dominee Van Dissel 

hem over om naar Brabant te verhuizen. Van Dissel wilde gaan experimenteren met het 
verbouwen van tabak, mogelijk daartoe aangezet door Jacob Meijer die in Bladel net een 
sigarenfabriekje had opgericht. Hendrik voelde er wel voor.

Hij ging aan de slag in Hapert, waar de Maatschappij van Welstand land voor hem kocht, 
in de buurt van de plek waar tegenwoordig een grote garage is gevestigd. Het werd geen 
succes. De schrale zandgrond leende zich niet voor de tabaksteelt. Na een paar jaar tobben 
verkocht Hendrik zijn schuur, zijn gereedschappen en zijn voorraad. Hij huurde in Hapert 
een huis met wat grond en probeerde voor zichzelf en zijn gezin een bestaan op te bouwen 
als arbeider en keuterboer. Hij hoopte dat Welstand hem zou plaatsen op een hoeve.

Het liep echter anders. De Bladelse notaris en oud-burgemeester Meijer, de vader van 
Jacob, de sigarenfabrikant, had het plan opgevat om delen van het landgoed Ten Vorsel te 
ontginnen en er ‘mast’ (bos) op te zaaien. Meijer benoemde Hendrik tot opzichter (‘bos-
baas’) en gaf hem begin 1863 opdracht om met een groepje arbeiders drie hectare heide 
om te spitten. De nieuw benoemde opzichter kreeg ook een eigen woning, het huis op 
de foto. Bij de drie hectaren zou het overigens niet blijven. Tussen 1862 en 1870 hebben 
Hendrik en zijn mannen in totaal zo’n dertig hectare moeras en heide ontgonnen en er 
dennenbossen op geplant.

Begin vorige eeuw kreeg het werk een vervolg, toen Welstand de Heidemaatschappij 
opdracht gaf om op Ten Vorsel nog eens 25 hectare land te ontginnen. Hendrik was toen 
al overleden. Zijn zoon Rijk was hem opgevolgd. Rijk had de cursus ‘bosbaasch’ mogen 
volgen en in 1908 kreeg zijn huis een extra kamer, zodat hij ongestoord zijn administratie 
kon bijhouden.

Rijk werd op zijn beurt opgevolgd door 
Marinus Kipmulder, bosbaas nummer 
drie. Marinus overleed in 1958. Ter herin-
nering aan het werk van drie generaties 
Kipmulder op Ten Vorsel is tegenover het 
huis een beeld geplaatst, bekostigd uit 
de nalatenschap van Dina Kipmulder, de 
weduwe van Marinus, die overleed in 
1975.

Onze winnaar is geworden: 
Nel van Beers 
uit Hoogeloon

Op de foto van deze keer zien we een 
kruispunt, wat huizen en een wegwijzer. 

De vraag is: waar bevinden we ons hier? 
Een tip: de foto is te zien in onze 
fototentoonstelling ‘Toen en nu in beeld’, 
samen met een op dezelfde plaats genomen 
foto van vandaag de dag. 
Dus… De tentoonstelling is nog te zien 
tot en met 11 december.

Uw inzendingen kunt u zoals altijd mailen
naar heemkundebladel@gmail.com. 
Doe mee en maak kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

KEMPENLAND

REUSEL - Zaterdag 15 oktober opende bur-
gemeester Annemieke van de Ven samen 
met Kathleen Helsen (provincie Antwer-
pen) en An Hermans (gemeente Arendonk) 
een nieuwe wandelweg in Arendonk. Bijna 
200 jaar lang was deze weg verborgen. 

In 1836, net na de Belgische onafhankelijk-
heid, reserveerde gemeente Arendonk een 
vier kilometer lange strook, precies langs de 
Nederlandse grens. Op den duur verdween 
de strook onder de begroeiing en raakte in de 
vergetelheid. 

In 2018 stootten medewerkers van provincie 
Antwerpen en gemeente Arendonk per toe-
val op het bestaan van de grensweg tussen 
grenspalen 204 en 205. Een speurtocht in 
oude archieven volgde en de geschiedenis 
van de weg kwam stukje bij beetje aan het 
licht.

Wandelen door bos, veld en heide
Gemeente Arendonk stelde een nieuwe 
grenswandeling samen, die een stukje langs 
de vergeten grensweg loopt. Deze sluit ook 
aan op het Nederlandse wandelnetwerk. 
De route loopt door de bossen en natuur in 
België én Nederland via de knooppunten 
2, 90, 98, 85, 92, 93, 90, 2, 3, 4 en 1. 

Een gedrukte versie van de route is verkrijg-
baar in theehuisje De Wouwershoeve of in 
het gemeentehuis in Arendonk.

Opnieuw geopend: de vergeten 
grensweg van Arendonk

De opening van het Oogcafé op donderdag 
22 september was een enorm succes. Op 
donderdag 27 oktober staat het volgende 
Oogcafé gepland. Het thema deze keer is 
‘Elkaar beter leren kennen’.

Het Oogcafé vindt elke vierde donderdag van 
de maand plaats tussen 10.00 en 12.00 uur 
in het gemeentehuis. De organisatie heeft al 
hard gewerkt aan een programma. 

Voor 2022 zijn de thema’s als volgt:
-  Donderdag 27 oktober: ‘Elkaar beter leren 

kennen’.
-  Donderdag 24 november: Toelichting Stich-

ting Duofietsen en initiatief Tandemfietsen 
voor blinden en slechtzienden over samen 
fietsen. Daarnaast de boekpresentatie van 
Lientje Leeuw; ‘Naar de ogendokter’, ge-
schreven door Aline Timmermans.

- Donderdag 22 december: Kerstthema

Het Oogcafé is te bereiken via het mailadres 
oogcafereuseldemierden@hotmail.com. Ook 
hebben ze een eigen Facebookpagina: 

www.facebook.com/oogcafereuseldemierden.

Tweede Oogcafé op donderdag 27 oktober
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De huidige prijs van gas is hoog en mensen 
zoeken mogelijkheden om het gasverbruik 
te verlagen. Een populaire maatregel is 
het installeren van een airco, want die kan 
koelen en verwarmen.

Een moderne airco, oftewel een lucht- 
lucht-warmtepomp kan inderdaad heel eff i-
ciënt verwarmen. In ons gematigde klimaat 
haalt het een jaarrendement van ruim 400%. 
Als voor een ruimte 500 m3 gas nodig is, 
dan verwarmt een airco die met ongeveer 
1200kWh elektriciteit.

Een airco zuigt lucht aan uit de woning en 
blaast die gekoeld of verwarmd weer uit. De 
lucht kan daarbij wel gefilterd worden maar 
er wordt geen verse lucht van buiten aange-
voerd. Een airco is dus geen ventilatie. Deze 
luchtbeweging kan voelbaar zijn als de lucht 
uit de airco onvoldoende warm is en aanvoe-
len als tocht. 

Daarnaast kan het blazen van lucht hoorbaar 
zijn, de binnenunit minder dan de buitenunit. 
Geluidscomfort is dus een belangrijk aan-
dachtspunt bij de aanschaf van een airco.

In onze geïsoleerde woningen wordt elke 
ruimte verwarmd. Een airco is meestal ge-
richt op een ruimte in de woning en kan in-
vloed hebben op de werking van de centrale 
verwarming. Oplossingen met één buitenunit 
en meerdere binnenunits zijn beschikbaar.  In 
de winter bij lage buiten temperaturen moet 
een airco zich regelmatig ontdooien. Gedu-
rende een aantal minuten (4 tot 10) wordt er 
dan niet verwarmd wat oncomfortabel kan 
aanvoelen. Mede daarom is een airco vooral 
in het voor- en najaar het meest geschikt om 
je woning te verwarmen. 

De belangrijkste component van een airco 
is de compressor. Deze slijt elke keer als hij 
op moet starten. Normaal wordt een airco 
in Nederland 4 weken per jaar gebruikt. Een 
verwarmingsperiode duurt ongeveer 7 maan-
den. Houd er dus rekening mee dat een airco 
sneller slijt wanneer deze ook voor verwar-
ming wordt gebruikt. 

Verwarmen met een airco kan maar het is 
niet de oplossing om gasloos te worden. Kom 
eens praten op het EnergieLoket of stel je 
vragen aan energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Verwarmen met een airco    
Advies over energieverbruik

UIT EIGEN KWEKERIJ
Potchrysanten
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”

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

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

UIT EIGEN KWEKERIJ
Potchrysanten
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”

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

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

Broekstraat 15, Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

UIT EIGEN KWEKERIJ
Potchrysanten
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”

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

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

Winterviolen
Potchrysanten & vaste planten

DELTA Netwerk 
start met een 
g lasve ze l c a m -
pagne in gemeen-
te Reusel-De 
Mierden. Als 20% 

van de inwoners uit deze dorpen ‘ja’ zegt 
tegen de aanleg van het glasvezelnetwerk 
en vóór 21 december een abonnement af-
sluit bij één van de telecomaanbieders, 
komt er glasvezel.

“Tegenwoordig is goed en snel internet een 
basisbehoefte. We doen inmiddels zoveel via 
internet: thuiswerken, leren, streamen, inter-
actieve tv kijken, gamen en zorg op afstand. 
Ik zie de behoefte aan internetcapaciteit elk 
jaar groeien. Daarom ben ik blij dat we star-
ten met een glasvezelcampagne de gemeen-
te Reusel-De Mierden, zodat alle inwoners de 
mogelijkheid krijgen zich aan te melden voor 
het netwerk van de toekomst”, aldus project-
leider Pedro Blommers van DELTA Netwerk.

(Online) informatieavonden
Om inwoners zo goed mogelijk te informeren 
over glasvezel, de kosten, voorwaarden en de 
aanleg van glasvezel, organiseert DELTA Net-
werk informatieavonden. Inloop is vanaf 19.00 
uur, de presentatie start om 19.30 uur. Hierna 
is er alle gelegenheid om vragen te stellen. 

Deze informatieavonden vinden plaats op:
-  Donderdag 3 november bij ‘t Drieske, 

Huisacker 1, 5 en 7, Hulsel. 
-  Dinsdag 8 november bij MFA de Schakel, 

De Stad 5, Hooge Mierde. 
-  Woensdag 9 november bij BoJo’s, Dorps-

plein 2, Lage Mierde. 

-  Dinsdag 15 november bij De Valk, Kruis-
straat 1A, Reusel.

Ook is er een online een informatieavond. 
Op dinsdag 22 november vanaf 19.30 uur 
kan iedereen deze eenvoudig volgen via een 
computer, tablet of telefoon. Meer informatie 
hierover of aanmelden voor deze informatie-
avond kan via deltanetwerk.nl.

Wie is DELTA Netwerk? 
Wij zijn DELTA Netwerk, onderdeel van één 
van de snelst groeiende glasvezelbedrijven 
van Nederland. Wij zorgen voor de aanleg en 
het onderhoud van glasvezel in Nederland en 
hebben de ambitie om zo veel mogelijk men-
sen toegang te bieden tot ons razendsnelle 
glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al zo’n 
1 miljoen huishoudens en bedrijven toegang 
tot het landelijke netwerk van DELTA Fiber. 
En daar komen iedere maand nog zo’n 30.000 
adressen bij. Op naar 2 miljoen huishoudens 
en bedrijven die in 2025 gebruik gaan maken 
van het allerbeste internet.

Nieuwste generatie glasvezelinternet 
in gemeente Reusel-De Mierden
Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet 
en haarscherpe tv
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INFORMATIEAVOND OUDERS GROEP 8

O P E N D A G 1 5 J A N U A R I 2 0 2 3

15 NOVEMBER

Meer
weten?

Rythovius.nl

of scan

mavo
havo
atheneum
ggyymmnnaassiiuumm

11.
00u - 14.00u

19.30u

Reserveer alvast in de agenda

EERSEL - Eerder lieten de dames van Eer-
sel D1 de dames van Nuth D1, een tegen-
stander uit dezelfde bondsklasse, achter 
zich door in een uitwedstrijd met 6-1 te 
winnen. Daarop volgde inmiddels twee 
wedstrijden tegen teams uit een hogere 
bondsklasse. 

Na een 2-0 winst tegen Concordia D1, tra-
den zij vrijdag 14 oktober opnieuw aan voor 
een spannende wedstrijd tegen Horst D1. De 
dames wisten opnieuw te winnen, met 3-1 
stuurden zij de tegenstander naar huis. Dit 

betekent dat zij wederom een ronde verder 
zijn in de landelijke Silvercup. 

In de clubhistorie wist nog nooit een team zo 
ver te komen in deze landelijke bekercompe-
titie. Het Eerselse damesteam bezit spelers 
uit verschillende dorpen van de Kempen, o.a. 
Eersel, Bergeijk en Hoogeloon. 

Vrijdag 11 november staat de volgende ronde 
in hun bekercompetitie op de planning. Zij 
hopen opnieuw op een hoge opkomst van 
supporters!

4e ronde in landelijke Silvercup 
voor dames 1 Hockeyclub Eersel

BL ADEL-REUSEL 
- Vind je het moei-
lijk om vrienden te 
maken? Dat is niet 
gek. In Nederland 
voelt 8% van de 
jongeren tussen 

de 12 en 25 jaar zich vaak alleen. Heb jij 
daar ook last van? En wil je dat verande-
ren? Meld je dan aan voor Join Us Bladel/
Reusel. We brengen je in contact met leef-
tijdsgenoten en helpen je sociaal sterker te 
worden. Join Us start in samenwerking met 
Cordaad Welzijn.

Wat doe je bij Join Us? 
Bij Join Us doe je veel leuke dingen en hel-
pen we je sociaal sterker worden. Samen met 
andere jongeren bedenk en organiseer je al-
lerlei activiteiten. De groep bepaalt dus zelf 
hoe de avond eruit ziet. Daarbij leer je hoe je 
iets kunt organiseren. Denk aan een avond-
je gamen, spelletjes doen, gourmetten, een 
filmpje kijken, voetballen, bowlen en nog veel 
meer toff e dingen! Tijdens de avonden zijn er 
begeleiders aanwezig die je helpen sociaal 
sterker te worden. Natuurlijk is het de eerste 
keer spannend om naar Join Us te komen. 
Dat vindt iedereen. Maar eenmaal bij Join Us 
zul je merken dat de sfeer heel gezellig is. Dat 
je welkom bent en jezelf mag zijn.

Altijd jezelf zijn
Lola-Kay vertelt over haar deelname aan Join 
Us. “Ik had het gevoel dat niemand me leuk 
vond en dat ik niet goed genoeg was. Ik heb 
toen op internet gezocht of er iets bestond 
waar je vrienden kon maken ofzo. Zo kwam 

ik bij Join Us.” Inmiddels is Lola-Kay uitge-
stroomd en blikt ze terug. “Bij Join Us kun je 
altijd jezelf zijn en je kunt er ook een stuk zelf-
verzekerder van worden. Ik merkte bij Join Us 
dat ik wél goed genoeg was en kan nu op an-
dere plekken ook beter laten zien wie ik ben.”  

Kom erbij. Join Us!  
Ben je nieuwsgierig naar Join Us? Iedereen is 
van harte welkom! Je kunt jezelf aanmelden 
via onderstaande website. Daar vind je ook 
meer informatie en veel ervaringsverhalen 
van jongeren. Deelname is gratis. 

Praktische informatie
In Den Herd in Bladel komen om de week 
groepen van Join Us bij elkaar. De ene week 
is dat de groep van 12-18 jarigen, de andere 
week is dat de groep van 18-25 jarigen. De 
avonden beginnen om 18.30 uur en duren tot 
21.30 uur.  Aansluiten is altijd mogelijk!

www.join-us.nu

Maak vrienden bij Join Us
Kom in contact met leeftijdgenoten om 
sociaal sterker te worden!
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Open Huis

WWW.PIUSX-COLLEGE.NL

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

WWW.PIUSX-COLLEGE.NL

6
november

van 10.00 tot
14.00 uur

IN AKTIE

REUSEL - Lenne Vosters (7) bakt zich een 
slag in de rondte voor het goede doel. Na 
vorige keer koekjes gebakken te hebben, 
zijn nu de Schuimkusjes aan de beurt. De 
hele opbrengst gaat naar het goede doel 
Energy4Finn. 

Lenne kwam zelf weer met het idee, want zei 
ze ‘kindjes horen niet ziek te zijn en er moeten 
snel pilletjes voor komen’. Al helpt een kusje 
ook misschien een beetje. 

Stichting Energy4Finn zamelt geld in voor 
een medicijn tegen energiestofwisselings-

ziekten in de hoop daarmee de ziekte te stop-
pen c.q. te stabiliseren en de kwaliteit van 
leven te verbeteren voor alle kinderen met 
deze ziekte en hun gezinnen. Zonder medicij-
nen is er voor deze kinderen geen toekomst. 

Omdat Lenne met het initiatief kwam, besloot 
broertje Teije (5) en mama te helpen met het 
bedenken en bakken en Teije met proeven. 
Om zo een lekker en leuk zakje kusjes te 
maken. 

Wil je er ook bestellen? Neem dan contact op 
via: yvonnevandaal@gmail.com

Lenne Vosters (7) bakt schuimkusjes 
voor een goed doel!
Opbrengst gaat naar Stichting Energy4Finn

REUSEL - Op 2 no-
vember kunt u in Reu-
sel kleding en schoe-
nen inleveren. Dit kan 
bij Basisschool de 
Leilinde via de ingang 
aan de Plonderijen 
(zijde van de aula). 
De Sam’s vrijwilligers 

zijn dan van 08.30 tot 14.00 uur aanwezig 
om de in ontvangst te nemen. Uw donatie 
komt ten goede aan het onderwijsproject 
van Cordaid in Burundi (Centraal-Afrika).

Wat mag u allemaal inleveren?
U mag behalve uw donatie van kleding en 
schoenen ook speelgoed, knuffels en huis-
houdtextiel in de vorm van dekbedovertrek-
ken (graag compleet met kussenslopen), la-
kens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, 
washandjes en zakdoeken inleveren. Graag 
separaat van de kleding verpakt in een geslo-
ten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen 
gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 
tafelkleden aan.

Investeren in onderwijs is investeren 
in een betere toekomst
Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is 
de beste manier om mensen uit extreme ar-
moede te helpen. Kinderen die onderwijs krij-
gen kunnen hun eigen leven, maar ook dat 
van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze 
krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk 
een baan, kunnen wat onafhankelijker worden 
en het komt de economie van het land ten 
goede. Met uw donatie keren we het tij voor 
de toekomst van deze kinderen en kunnen we 
in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in 
de provincie Muramvya, ruim 45.000 kinderen 
kwalitatief goed onderwijs bieden. 

Meer informatie of vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij on-
dersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd? Of wilt u misschien zelf 
als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? 
Kijkt u dan eens op 

www.samskledingactie.nl

Inzamelactie kleding en schoenen 
voor beter basisonderwijs

Fotocredits: Cordaid
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Heb je PC55 
een keer 

niet ontvangen?

Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen

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

AFHAALPUNTEN
De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

Gemeentehuis Bladel Markt 21 Bladel
Visit Bladel Markt 21A Bladel
Tuincentrum Groenen Hulselseweg 11 Bladel
De Houtwinkel Industrieweg 3 Bladel
Boerderijwinkel De Hooiberg Bredasebaan 20 Bladel

Visit Reusel Kerkplein 69 Reusel
Esso Wilhelminalaan 9 Reusel
Tamoil Turnhoutseweg 32A 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 Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel

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

Acties geldig  in de maand oktober

Beaphar
gebits-

verzorging15 kg
nu voor

nu

15%15% KORTING

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  
www.teurlings-demulder.nl

Happy life
hondenvoer

nu

Kattenmand
Bangalor

Versela Laga hooi/stro
2,5 kg
nu

1+1 GRATIS!

Bangalor

€ 34,€ 34,9999

€ 9,€ 9,9999

hooi/stro

Laat 
maar 
waaien

Terwijl ik dit schrijf zie ik buiten dat de herfst nu toch echt begonnen is. Het waait en de 
blaadjes vliegen door de lucht. De natuur is zich duidelijk op aan het maken voor de winter. 
Alles komt langzaam tot rust, zodat er in het voorjaar weer nieuwe blaadjes en plantjes 
kunnen groeien.

Dit in tegenstelling tot ons, mensen. Wij gaan het hele jaar maar gewoon door. Voor het nemen 
van rust of eens rustig afwachten wat er gaat gebeuren hebben we geen tijd en (vaak) geen 
geduld. Wij willen meteen een oplossing voor onze problemen en kunnen moeilijk afwachten 
of er vanzelf een oplossing 'groeit' als we het even loslaten. 

Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de natuur en onze problemen en zorgen af en 
toe gewoon eens 'laten waaien'. Ze even niet meer voeden door er de hele tijd over te piekeren. 
Het zou zomaar kunnen dat er een mooie oplossing komt of dat je merkt dat een probleem 
eigenlijk veel kleiner is, als je er van een afstandje naar kijkt en er een frisse wind heeft kunnen 
waaien.

Letterlijk gaan wandelen en de wind tegen je wangen en door je haren voelen waaien werkt 
vaak ook heel goed om je piekerhoofd tot rust te brengen. Door te wandelen en je voeten 
steeds een stap vooruit te zetten weet je soms ineens wat jouw volgende (figuurlijke) stap zou 
kunnen zijn. Juist door in beweging te komen krijgen je gedachten ook de kans om te gaan 
bewegen en zie je de dingen vaak weer van een andere kant.

Neem vooral een voorbeeld aan de natuur en rust op tijd even uit. Laat je gedachten gewoon 
lekker waaien en heb geduld! Dat nieuwe idee of de juiste oplossing heeft soms even tijd nodig 
om te groeien, maar komt er vanzelf!

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

BLADEL - Tot en met 26 november kunnen 
kinderen van groep 7 en 8 van alle basis-
scholen in de gemeente Bladel meedoen 
met de Leesbattle.

Je komt in de bibliotheek boeken lenen en 
gaat ze thuis lezen. Uiteraard mag je ook 
boeken lezen uit de schoolbibliotheek. Is het 
boek uit, kom dan naar de bibliotheek aan de 
Markt in Bladel. Je krijgt een vraag over het 
boek of je mag er kort iets over vertellen. Je 
krijgt meteen een muntje. Dit muntje mag je 
in de Piekpijp van jouw groep doen. Ook komt 
er een stempel op je Leesbattlekaart. Voor 
ieder gelezen boek krijg je dus een muntje én 
een stempel. Bij vijf gelezen boeken is je kaart 
vol. Er ligt dan in de bibliotheek een lekkere 
traktatie voor je klaar. Deze traktatie wordt 

beschikbaar gesteld door Jumbo Bladel. 
Daarna kun je verder lezen voor een tweede 
of derde Leesbattlekaart. 

Woon je wat verder weg van de Bladelse bi-
bliotheek? Geen probleem, je kunt met meer-
dere gelezen boeken naar de bibliotheek 
komen en zo meer muntjes en stempels in 
één keer scoren. Want hoe meer boeken je 
leest, hoe meer muntjes er in de Piekpijp van 
jouw groep komen. Bovendien krijg je bij een 
volle kaart iedere keer weer een traktatie.

Je kunt steeds in de bibliotheek zien hoe de 
score van jouw groep is. Begin december 
maken we bekend welke groep de meeste 
boeken heeft gelezen en die hele toffe prijs 
wint. Lezen is nog nooit zó leuk geweest!

Welke groep 7 of 8 wint de Leesbattle?
Doe mee, lees boeken en win een hele toffe prijs!
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Onze duim gaat omhoog voor de organisatie van de 
Hapertse Dorps Quiz. Wat een werk, wat een quiz, wat 
een feestavond! Top, wij hebben ervan genoten!

Quizpelturig
------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor de passante die een radeloze 
Oekraïnse vrouw vanaf het tankstation in Reusel naar 
haar opvangplek in Arendonk bracht en vertelde dat haar 
2 zoons in de oorlog vechten tegen Rusland. Een beetje 
hulp doet soms zoveel! 

Een tankstation-medewerker
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen gaan omhoog voor het bestuur van KBO Netersel, vanwege de heerlijke traktatie 
voor het behalen van de 1e prijs tijdens het koersbaltoernooi van De Kempen op 8 oktober in 
MFA Hart van Hapert.

Team KBO Netersel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen staan omhoog voor de vrijwilligers Martijn, Tonnie, Bets,  Jeanne,  An en Sjef.  
'Eet es Mee' in Hulsel  is weer opgestart! Complimenten voor de mooie gedekte tafels en de 
heerlijke maaltijd. Simon bedankt voor de keuken en de kleine zaal van ’t Drieske.

KBO en Zorg en Welzijn Hulsel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor het GBOH. Zonder hun inzet en steun hadden we ‘onze’ droom, het 
groene ommetje met beweegtuin, niet kunnen realiseren. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Mieke, Hanny en Miek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duimen staan omhoog voor diegenen die mij geholpen hebben om de AH-verzameling 
van oceaanplaatjes compleet te maken. Zonder deze hulp was het me niet gelukt. Bedankt 
daarvoor!

Nico van Limpt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep mensen uit 
de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.

WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... muizen 
in het wild 
maar hooguit 
een half jaar 

leven? 

Dat komt 
doordat ze 

zoveel 
natuurlijke 

vijanden hebben. 

In gevangenschap 
kunnen muizen 
wel 2 jaar 
worden.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 29 oktober is het weer 
dansen voor 50-plussers in d’n 
Aachterûm te Reusel.

• Tijd 19.30 - 23.30 uur
• Entree € 1,50 
• DJ Pirke zorgt voor de dansmuziek

Van harte welkom!

Dansen in 
Vessem

Op zaterdagen 22 oktober en 
5 november zijn er weer open stijl-
dansavonden in D’n Boogerd aan 
de Servatiusstraat 6 in Vessem.

• Voor jong en oud
• Ballroom en Latin
• Van 20.30 tot 00.00 uur
• Entree € 3,50 incl. hapjes

Kijk op Facebook stijldansen in Ves-
sem, voor actuele informatie. Voor 
meer informatie kun je mailen naar 
stijldanseninvessem@outlook.com 

EINDHOVEN - Op zondag 23 oktober 
wordt in Sporthal Genderbeemd, Sterken-
burg 616 in Eindhoven, voor het eerst een 
modelautobeurs georganiseerd. Verzame-
laars van schaalmodellen kunnen voor de 
uitbreiding van hun eigen collectie terecht 
bij standhouders, waaronder uit Duitsland 
en België die een zeer divers aanbod zullen 
meebrengen. 

Zo worden er onder meer modellen van auto’s, 
trucks, kranen, landbouwvoertuigen en tracto-
ren aangeboden. Ook zijn er materialen voor 
modelbouw te koop en zal de actieve Model-

bouw Club Brabant zich met een eigen stand 
gaan presenteren. De zaal is van 10.00 tot 15.00 
uur open en de entree bedraagt € 5,00.

Modelautobeurs in Eindhoven
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Seniorenvereniging Bladel zoekt dringend 
Penningmeester 

Een functie die binnen een vereniging natuur-
lijk niet gemist kan worden. Zonder de ver-
werking van inkomsten en uitgaven zijn geen 
activiteiten mogelijk. Je maakt onderdeel uit 
van het bestuur. Tevens ben je voorzitter van 
de werkgroep Financiën waar vrijwilligers je 
werk ondersteunen. De hoofdtaken bestaan 
uit het opstellen van de begrotingen. 

Ben jij een goede aanvulling voor ons bestuur 
met een financiële achtergrond? We stellen 
het zeer op prijs als je met ons contact wilt 
opnemen! Voor meer informatie: Piet Hen-
driks, 0497-385061 of piethendriks@senio-
renverenigingbladel.nl

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

Bibliotheek De Kempen zoekt 
VoorleesExpress vrijwilligers

Dit is een leesbevorderingsprogramma voor 
kinderen van 2 tot 8 jaar. Iedere week lees 
je een uurtje voor aan kinderen om taal en 
lezen te stimuleren. Je komt twintig keer bij 
het gezin thuis op een vast moment. Veel 
ouders hebben zelf moeite om hun kinderen 
te stimuleren in de taalontwikkeling.

Als voorlezer laat je kinderen én ouders ken-
nismaken met interactief voorlezen, boekjes 
en verhalen. Dit kost ongeveer 3 uur per week. 
Je wordt begeleid door een coördinator.

Meer info via Pascale Waaijer (di,woe,do): 
bel 06-14447878 of e-mail naar p.waaijer@
bibliotheekdekempen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

Op maat gemaakte zolen kunnen mogelijk helpen. 
Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk.

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

Podotherapie én podologie

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

in de regio

De  Televisie  Specialist 
m e t  e e n  v e r r a s s e n d
LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

EERSEL - Wil je goed en 
verantwoord hardlopen, 
maar niet alleen? Dat kan! 
Lopersgroep DES biedt 
voor ieder niveau een 
leuke en passende trai-
ning 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. 

Proberen
Daag jezelf uit en loop mee. Sluit 4 weken 
gratis aan en neem contact op via 

www.avdes.nl

Lopersgroep DES

Kienen 
KBO Reusel 

Dinsdag 25 oktober is het weer 
het maandelijkse kienen op de 
laatste dinsdag van de maand in 
‘D’n Aachterûm’ voor alle leden 
en niet-leden van Reusel-De Mier-
den en omgeving.

We beginnen om 13.30 uur. Ook 
als u geen lid bent zien wij u 
graag  komen. Er zijn leuke prijzen 
te winnen. Bent u nieuwsgierig? 
Allemaal van harte welkom.

Bestuur KBO Reusel

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-bibliotheek-
HWR-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.
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zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

OM DE HOEK

BLADEL - Naast het traditionele ‘onderlin-
ge’ kruisboogschieten was er dit jaar ook 
een wedstrijd voor niet-leden bij Sint Joris-
gilde in Bladel. 

Enthousiast begonnen alle schutters aan 
de strijd. Op 4 schutsbomen moest door de 
deelnemers telkens 5 schoten gelost worden.
Door het jaar heen worden er 8 wedstrijden 
gehouden die allen plaatsvinden op ons gil-
deterrein aan de Leemskuilen. Afgelopen 
zondag 9 oktober was de apotheose. Bij de 
wedstrijd voor de niet-leden viel het in het 
begin nog niet zo mee, maar er kwam stilaan 
wel verbetering in. Iedereen deed zijn uiterste 
best om de boog gespannen te houden.

Hierbij werd Terri Egbers de winnares met 
maar liefst 75 punten. Zij kreeg de trofee van 
een kruisboog op sokkel. Bij de gildeleden 
waren er 2 deelnemers die gelijk eindigden.
Hierdoor moesten zij afkampen, zoals dat ge-
noemd wordt. De strijd ging gelijk op totdat 
schutter en hoofdman Ton Egbers het laat-
ste schot miste en schutter en vaandrig Ben 
Intven wél raak schoot. Hierdoor werd hij de 
kampioen van het jaar 2022 en kreeg hij het 
daarbij behorende zilveren schildje aange-
reikt plus de wisseltrofee met de kruisboog-
schutter op sokkel. 

Wij feliciteren de winnaars van harte met 
hun sportieve overwinning. Met een gezellige 
derde helft, een drankje en een goede dik be-

legde boterham werd deze zonnige middag 
afgesloten. Volgend jaar vanaf april starten 
we weer met de ‘onderlinge’. Deze zijn telkens 
op een woensdagavond om 18.30 uur.

Heeft u interesse en wilt u eens kennismaken 
met het schieten of gewoon met ons gilde? 
Stuur dan een bericht naar schietcommis-
sie@gildestjoris.nl Kijk ook eens op:

www.gildestjoris.nl

Terri Egbers en Ben Intven 
winnaars kruisboogschieten 
bij Sint Jorisgilde Bladel

Woensdag 19 oktober reikte wethouder 
Maarten Maas de Vrijwilligersprijs uit aan 

Ad van Limpt. Hij nam deze bijzondere prijs 
in ontvangst op de afsluitingsavond van 
het fietsseizoen van Stichting Duofietsen.

Ad van Limpt is de oprichter en voorzitter van 
Stichting Duofietsen: een inmiddels bekend 
begrip in onze gemeente. De gasten en vrij-
willigers met hun oranje hesjes op de duo-
fiets zijn een vertrouwd beeld. Ook daarvoor 
was Ad al erg actief. Al meer dan 50 jaar zet 
Ad zich in als vrijwilliger voor de Reuselse ge-
meenschap. De Zonnebloem, Winterfeesten 
en Reusel Sport konden op hem rekenen.

Ad van Limpt wint Vrijwilligersprijs

Faes bouwt een 
nieuw ware-
house voor haar 
verpakkingen 
op bedrijven-
terrein Kleine 

Hoeven in Reusel. Kempen Packaging, 
tevens onderdeel van Faes, verhuist haar 
productielocatie van Hoogeloon naar het 
bedrijventerrein in Reusel. Zodra dat een 
feit is, gaat ook Kempen Packaging onder 
de naam Faes opereren. De bouw van de 
nieuwe bedrijfspanden is gestart. 

Faes ontwerpt, produceert en distribueert 
duurzame verpakkingen. Voor een deel be-
staat de klantenkring uit bedrijven die actief 
zijn op het gebied van nano- en medische 
technologie, zoals ASML, Medtronic en Phi-
lips. Een andere grote klant is het Ministerie 
van Defensie. Faes ontwikkelt verpakkingsop-
lossingen voor het vervoeren van zeer kostba-
re en gevoelige onderdelen, die bestand moe-
ten zijn tegen extreme omstandigheden. In 

januari 2021 is het bedrijf Kempen Packaging 
overgenomen door Faes, waardoor Faes haar 
productie heeft kunnen uitbreiden. De nieuwe 
panden worden gebouwd op steenworp af-
stand van het hoofdkantoor van Faes. Tevens 
wordt voorzien in extra parkeergelegenheid 
voor medewerkers. Het warehouse aan de Ha-
melendijk van 3.600 m² biedt ruimte aan circa 
6.500 palletplaatsen. Door de nieuwbouw en 
verplaatsing van de warehouse-activiteiten, 
ontstaat er meer ruimte voor productie in het 
huidige pand. Het warehouse wordt uitgerust 
met de modernste technieken voor logistieke 
handling. Kempen Packaging krijgt een zelf-
standige productielocatie aan de Savoor. Hier 
worden pallets en kartonnen dozen gemaakt. 
Het bedrijf heeft 20 medewerkers in dienst. 
Faes telt in totaal 125 medewerkers.   

De panden zijn ontworpen door CS2 Archi-
tecten uit Westerhoven en worden gebouwd 
door bouwbedrijf Industriebouw Zuid uit Dui-
zel. In het eerste kwartaal van 2023 worden 
de panden in gebruik genomen.

Nieuwbouw Faes en Kempen Packaging van start

Impressie nieuwbouw Kempen Packaging (Faes)
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OKTOBER = STOFZUIGER ACTIEMAAND

In de gehele 
maand oktober 

ontvangt u bij aanschaf 
van een stofzuiger 

2 sets stofzakken GRATIS!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674

www.vandenbergelektro.com

Ruime keuze • Ook voor reparatie
Diverse snoerloze steelstofzuigers

Al 60 jaar een begrip in de regio

MUZIKAAL

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Door Renate Matthijssen

HOOGELOON - Was jij er alle edities bij? 
Vrienden van Sint Joris Live! viert een 
feestje vanwege de tiende editie van het 
muzikale spektakel. Het begon beschei-
den met een show waarin de muzikanten 
zich van een heel andere kant lieten zien. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een spek-
takel waar je u tegen zegt. En dat gewoon 
in Hoogeloon. D’n Aanloop verandert voor 
twee avonden weer in een Ziggo Dome of 
Arena. Je kunt er nog naartoe want er zijn 
nog ticktets, maar de echte liefhebber 
heeft zijn kaartje natuurlijk al.

Wilde plannen
Aan tafel zitten Jitte van de Zande, Eef Rooij-
ackers en Bas Soetens. Net klaar na een 
lange repetitiedag. Bas: “In twee maanden 
tijd moeten de muzikanten dertig nummers 
kennen, da’s pittig hoor.” Bas is verantwoor-
delijk voor de setlist, de arrangementen en de 
muzikale begeleiding. “Ik weet nog dat ik tien 
jaar geleden werd gevraagd om dit te gaan 
doen. Ik vond het zó vet, ik wilde wel. Door 
mijn vele contacten in de muziekwereld kon 
ik zorgen dat Sint Joris ook echt groots kon 
uitpakken. Met licht, geluid, special eff ects 
maar ook met gastartiesten. Het groeide en 
groeide. Ik heb nog steeds de wildste plan-
nen; het is maar goed dat er mensen in de 
commissie zitten die me af en toe terugfluiten 
want ik zie geen beperkingen, alleen moge-
lijkheden. Nu weet ik dat niet alles mogelijk is 
maar ik wil het wel”, lacht Bas.

Familie
Dat veel mogelijk is, weten Jitte en Eef on-
dertussen ook. “Voor het publiek is ‘Vrienden 
van’ een feestje maar voor de muzikanten 
zeker ook. We zijn al een paar jaar lid van Sint 
Joris, net als onze familie en vrienden en je  
wordt gewoon één. Iedereen kan goed met 
elkaar overweg. Het maakt niet uit of je 17 of 
50+ bent, bij Sint Joris hoor je erbij.” Muziek 
verbindt, dat hebben de meiden inmiddels 
ervaren. Jitte: “Achter de schermen maken we 
er ook altijd een feestje van. We versieren de 
boel en halen gekkigheid in huis. Vorige keer 
hadden we een ballenbak staan. Er wordt zo-
veel gelachen.”

Hokjesdenken
Bas zei het al even: hij denkt graag ‘outside 
the box’. “Ik hou niet van hokjes, maar toch 

gaan de muzikanten er deze keer wel in”, legt 
hij uit. “We hebben zo’n vet decor bedacht. 
Hokjes. Ik kreeg dat idee en ben daarmee 
naar Van Ham Tenten & Podia gegaan. Zij 
maken precies wat ik voor ogen had. Verder 
komt er nog iets met een satijnen doek, sil-
houetten, rook en confetti maar hoe en wat 
dat is moet je zelf komen kijken. Als ik na-
denk over de setlist, heb ik vaak ook meteen 
een idee voor het decor in mijn hoofd. Mooi 
dat anderen dat dan uit kunnen voeren. Er 
moet namelijk ook rekening gehouden wor-
den met de vaste zaken zoals geluid en het 
feit dat er ongeveer 60 man op het podium 
moet staan.”

Muzikaal spektakel
Twee keer in de week wordt er gerepeteerd. 
Eef: “Dat is altijd gezellig. En nodig voor zo’n 
grote show. Het zijn toch dertig nieuwe num-
mers. We roepen soms tegen Bas dat we een 
nummer heel graag willen doen, en dan ar-
rangeert hij dat voor onze club. Volgens mij 
is dat best veel werk maar hij doet het toch.” 
Bas vult aan: “Ik vind het leuk als ik tips van 
de muzikanten krijg. Ik wil het publiek altijd 
verrassen. Dat doe ik door niet voor de stan-
daard ‘Proms’-nummers te kiezen. Dat vind 
ik te makkelijk. Ik zal het publiek iets nieuws 

laten horen. Ik blijf het bijzonder vinden dat 
zo’n groots event in Hoogeloon kan zijn. Uit 
de hele regio komt het publiek speciaal voor 
dit muzikale spektakel.” De variatie maakt 
het zo mooi. Jitte: “We spelen alles, van rock 
tot meezingers. En op het podium staan we 
lekker mee te swingen. Dat is het leuke van 
‘Vrienden van’, je hoeft niet stijfjes aan een 
choreografie te houden.”

Erbij zijn?
Op 4 en 5 november staan de Vrienden van 
Sint Joris weer op het podium. Dit keer in 
een soort van ‘festival-vibe’, met foodstands 
en heel veel verschillende stijlen muziek. Op 
vrijdag begint dat al vroeg met de ‘Vrijmibo’ 
vanaf 17.30 uur, die doorgezet wordt naar drie 
acts in het voorprogramma, de show van Sint 
Joris en een band na afloop. Op zaterdag be-
gint het feestje om 18.00 uur. De overload aan 
entertainment worden gebracht door: de mu-
zikanten van Sint Joris aangevuld met band 
en de gastartiesten Astrid Kunst, Master Sur-
real, Lea Soetens, Magtel de Laat, Tuur Wils, 
Peter van de Greef en de Duifjes. 

Voor kaarten ga je naar 

www.sintjoris.com/vsjl

Overload aan entertainment
Tiende editie Vrienden van Sint Joris Live! wordt spektakel van de bovenste plank

Twee keer in de week wordt er gerepeteerd. Eef: “Het zijn toch dertig nieuwe nummers. We roepen soms tegen Bas 
dat we een nummer heel graag willen doen, en dan arrangeert hij dat voor onze club. Volgens mij is dat best veel werk 
maar hij doet het toch. Bas vind het leuk als hij tips van de muzikanten krijgt. Hij wil het publiek altijd verrassen door   
niet voor de standaard ‘Proms’-nummers te kiezen." Fotografie: Wesley Maas.
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.
Kijk op onze website voor de occasions

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar,
wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen 
uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen
€ 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder 
voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

SUZUKI 
S-CROSS
SMART HYBRID 

€399,-
PRIVATE LEASE
V.A. P/M

€28.835,-
V.A.

Gemiddeld brandstofverbruik volgens 
de WLTP testmethodiek Euro 6-norm 
EC 2018/1832AP: 5,2 - 5,9 l/100 km; 
19,2 - 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 
118 - 133 g/km.

Nu ook als Full Hybrid.
Deze hybride lijn is nog zuiniger. De Full Hybrid aandrij� ijn kiest, afhankelijk van 
de rij-omstandigheden, tussen de elektromotor, de verbrandingsmotor of beide 
tegelijk. Bij lage snelheden rijd je elektrisch, bij hoge op brandstof. En wil je krachtig 
accelereren? Dan worden beide motoren gecombineerd. Opladen is niet nodig, de 
Full Hybrid laadt net als de Smart Hybrid zichzelf op.

Geniet van de herfst door het panoramadak van de nieuwe S-Cross. De SUV met een 
stoer design en luxe uitstraling, heerlijk. De Smart Hybrid techniek zorgt voor een 
combinatie van kracht en ef¡ ciency. Dat is zuinig en je rijdt moeiteloos over onverharde 
weggetjes bedekt met bladeren. Twee e-bikes achterop? Tuurlijk! Met een kogeldruk 
tot 75KG geen enkel probleem. Je gaat altijd veilig op weg, het Suzuki Safety System 
Pro zorgt daarvoor. En het Suzuki Media Display maakt met iedere rit de glimlach nog 
breder. Met z’n allen breeduit in het ruime interieur en met 1230 liter laadruimte op 
pad. Kom maar op met die avontuurlijke activiteiten. Genieten begint bij ons in de 
showroom. Of plan gelijk een proefrit en voel de nieuwe S-Cross aan de tand.

De zuinige Suzuki S-Cross voor onvergetelijke roadtrips.

NU OOK ALS 
1.5 FULL 
HYBRID 
AUTOMAAT

Kom snel langs bij Auto Winters

Dragonder 25 • 5554GM Valkenswaard • Tel 040-2045678 •
suzuki.nl/autobedrijf-winters-bv
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Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013

OPHEFFINGSOPHEFFINGS
UITVERKOOPUITVERKOOP

TOT EN MET
ZATERDAG 3 DECEMBER

50%50%
KORTING OP ALLES

(M.U.V. SNIJBLOEMEN)

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

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

Winterviolen & vaste planten

www.vandommelenbloemen.nl

SPORTIEF

Door Renate Mattijssen

BLADEL - Wat is er leuker dan twee hobby’s  
te kunnen combineren? Dat doen de hard-
lopers bij No-Limits die samen met hun 
hond aan Canicross doen. Elke zondag 
nemen ze hun trouwe viervoeter mee naar 
de bossen en lopen gemiddeld tien kilo-
meter hard. Heel gezellig, inspannend en 
goed voor mens en hond. PC55 ging eens 
kijken en sprak met een aantal canicros-
sers.

Run for fun
Bart Hexspoor loopt al heel veel jaren hard, 
zowel met als zonder hond. “Ik ben al een 
poosje lid van No-Limits en ik deed al jaren 
aan sledehondensport. Zo’n twee jaar geleden 
heb ik een balletje opgegooid bij het bestuur 
om een groep op te gaan zetten voor honden 
met hun baasjes. Daar stonden ze positief te-
genover maar toen kwam corona en ging het 
plan op de lange baan. Een paar maanden 
geleden zijn we dan toch van start gegaan en 
inmiddels zijn we met een groepje van tien lo-
pers. Heel enthousiast, zowel de hondjes als 
de baasjes. Het motto van No-limits is ‘Run for 
fun’ en dat komt zeker bij de canicross hele-
maal tot zijn recht. We hebben veel plezier.”

Tempo
Elke week wordt er gemiddeld tien kilome-
ter hardgelopen. Ivo Vroomen zet meestal de 
routes uit. “Ik ben al ongeveer twintig jaar lid 
van de hardloopgroep en ik heb ook een hond 
waarmee ik ga hardlopen. Dit was een mooie 
combinatie. Ik bedenk meestal de routes en 
die gaat lang niet altijd over de aangelegde 
zandpaden. Cross: het woord zegt het al; we 
gaan dwars door het bos, door een slootje of 
over omgevallen boomstammen. We houden 
wel van een beetje uitdaging en de honden 
ook. Overigens is het bij canicross zo dat het 
tempo bepaald wordt door de langzaamste 
van de twee, maar een hond die hard werkt 
draagt door zijn trekkracht bij in de snelheid 
van het geheel. Daarom lopen ze aan een elas-
tieken lijn want dan heb je iets minder last van 
een plotselinge versnelling; minder schokken. 
We wisselen duurloop af met intervaltrainin-
gen en beginnen altijd met een warming-up. 
In principe is er geen verschil in start-to-run bij 
mensen en honden. Je moet conditie opbou-
wen en bijhouden. Eén keer in de week trainen 
is het minimale, liever twee keer per week.”

Teamsport
De honden hebben er altijd zin in. Wille- 
Marie is vanaf de start van de canicross in 
Bladel present. “Ik liep al hard, mijn hond 
Duuk had daar ook plezier in, dus toen de 
groep bij No-Limits begon, heb ik me me-
teen aangemeld. Elke keer als ik het speciale 
tuigje pak dat Duuk aan moet, dan begint hij 

enthousiast te kwispelen en kan niet wachten 
tot we gaan. Ik ervaar canicross als een echte 
teamsport; hond en baas moeten op elkaar 
afgestemd zijn. We moeten onze honden kun-
nen lezen: als hij geen zin meer heeft of moe 
is, moet ik me daarop aanpassen. Omgekeerd 
trouwens ook: als ik het commando geef dat 
het rustiger moet, dan luistert hij.” 

Wedstrijden
Het aanleren van de verschillende com-
mando’s is onderdeel van de canicross, die 
ontstaan is vanuit de sledehondensport. “Dat 
is de reden dat sommige canicross clubs on-
derdeel zijn van een hondensportvereniging”, 
weet Bart. “Bij ons is het net omgekeerd en 
zijn de baasjes van de honden lid van een 
hardloopvereniging. Dat heeft overigens 
als voordeel dat we soms met onze honden 
mee mogen doen aan een wedstrijd voor een 
crossloop in de bossen. We zijn al lid van een 
loopvereniging en kunnen dan makkelijker 
aanhaken. No-Limits heeft al eens een cross-
wedstrijd georganiseerd, waarbij we met de 
honden aan hebben mogen sluiten. We heb-
ben de locatie al: de prachtige bossen van 
Bladel, routes genoeg om lekker met de hon-
den te gaan hardlopen.”

Werken
De hond van Hans ligt uit te hijgen aan zijn 
voeten. “Het is een border collie, die zijn ge-
wend om te werken”, zegt hij. “Het lijkt nu alsof 
hij doodmoe is maar geef ‘m een uurtje en hij 
is weer springlevend, zeker als hij een balletje 
ziet. We genieten er elke week van. Je moet al-
leen wel tegen een beetje zand kunnen: als we 
op zondag weg zijn geweest en we zijn door 
plassen en slootjes gelopen, dan weet je dat 
je na afloop zand in huis hebt. Honden gaan 
meestal rechtdoor waar de mens nog wel 
eens óm een plas heen wil lopen. Canicross 
betekent dat je de hond volgt en dat er dus wel 
eens wat modder aan te pas komt.”

Vriendschappen
Tussen de honden onderling ontstaan ook 
vriendschappen. “Zeker als je vaker met el-
kaar gaat lopen, leren de honden elkaar ook 
beter kennen”, vertelt Wille-Marie. “Het is mooi 
om te zien hoe leuk ze met elkaar omgaan en 
de verschillen tussen honden te zien. Je hebt 
honden die nóóit voorop zullen lopen, de zo-
genaamde roedelhonden en je hebt ‘haan-
tjes’ die juist de leiding willen nemen. Ook 
van die kwaliteiten moet je gebruik maken.” 
Canicross is voor bijna alle honden geschikt, 
zo lang het beestje er plezier in heeft. Eén lid 
van de groep loopt met een klein Jack Rus-
seltje. “Ze heeft nu een andere hond gekocht, 
een border collie en zodra die een jaar is en 
mee mag gaan hardlopen, mag het Jack Rus-
seltje met pensioen maar die kleine doet niet 
onder voor de grote lopers hoor.”

Plezier 
Door weer en wind staan de lopers met hun 
honden op zondagochtend klaar voor een 
training. “Het maakt ons niet uit of het regent, 
sneeuwt of waait”, zegt Bart. “Ik ben van de 
winter zelfs een keer op ski’s de bossen in 
gegaan. Toen had ik wel twee honden mee; 
mijn oudste hond is beter op commando’s 
maar niet meer zo snel en zij kan de jongere 
‘sturen’. Als je gaat langlaufen, is dat wel fijn 
want ik sta op latten toch iets minder stevig 

dan op schoenen.” Het plezier straalt van 
de honden en de baasje af. Na het gesprek 
gaat het gezelschap even het bos in voor de 
foto, maar de honden denken dat ze nog een 
rondje mogen en lijken teleurgesteld dat het 
bij een fotomomentje blijft. Helaas voor hun 
moeten ze nog een weekje wachten voor ze 
weer mogen rennen in de bossen. 

www.no-limitsbladel.nl

Canicross is échte teamsport
No-Limits heeft hardloopgroep voor viervoeters en hun baasjes

Ivo: " We gaan dwars door het bos, door een slootje of over omgevallen boomstammen. We houden wel van een beetje 
uitdaging en de honden ook. Overigens is het bij canicross zo dat het tempo bepaald wordt door de langzaamste van 
de twee, maar een hond die hard werkt draagt door zijn trekkracht bij in de snelheid van het geheel. Daarom lopen ze 
aan een elastieken lijn want dan heb je iets minder last van een plotselinge versnelling; minder schokken."
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1821 oktober 2022Vacature Verkoopadviseur
https://www.profita.nl/vacatures.htmlMusterring compleet wonen

Profita presenteert: 

BANKEN HOEKBANKEN EETKAMERSTOELEN EETKAMERTAFELS SALONTAFELS WANDKASTEN en meer

Graag geven wij u persoonlijk interieuradvies op maat

Wandkasten en (TV)dressoirs op maat

Banken en Hoekbanken

Eetkamers

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Afwijkende openingstijd 
gemeentehuis

In verband met de herfstvakantie is er geen 
avondopenstelling op woensdag 26 oktober. Het 
Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, 
geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Het gemeentehuis 
is dan tot 17.00 uur geopend.

Subsidie voor waardering vrijwilligers 

De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor 
waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde 
organisaties ingesteld. 

Wat houdt de regeling in
Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen 
jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen 
net zoals voorgaande jaren, in 2022 in aanmerking 
komen voor een éénmalige subsidie. Onder een 
vrijwilligersorganisatie wordt verstaan een organisatie 
zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en 
waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers 
zijn. De subsidie is bedoeld om die vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen 
zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan individueel 
(bijvoorbeeld een kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld 
met een etentje). 

De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als 
doel kwetsbare inwoners van Bladel te ondersteunen. 
Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen 
die (volgens de Wmo) als kwetsbaar worden 
beschouwd, te weten: mensen met een lichamelijke 
beperking, chronisch psychische problemen, een 
verstandelijke beperking, psychosociale (inclusief 
materiële) problemen, opvoed- en opgroeiproblemen of 

een meervoudige problematiek (verslaafden). Alle 
activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden voor 
anderen dan de eigen leden/vrijwilligers georganiseerd. 
Een vrijwilligersorganisatie moet statutair gevestigd zijn 
in de gemeente Bladel. 

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers en is maximaal € 750,00 per organisatie:
• tot 10 vrijwilligers:    € 250,00
• 10 tot 50 vrijwilligers     € 500,00
• 50 vrijwilligers of meer    € 750,00.

Aanvragen
Via de website www.bladel.nl kunt u een 
aanvraagformulier downloaden. Dit formulier kunt u 
ingevuld mailen naar y.prummel@bladel.nl. U kunt ook 
onderstaand formulier gebruiken en opsturen naar de 
gemeente Bladel, t.a.v. mevrouw Y. Prummel, 
Postbus 11, 5530 AA Bladel. De aanvraag moet vóór 
1 november 2022 worden ingediend.

Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de 
subsidieaanvraag met een aanvraagformulier in te 
dienen.

De gemeente Bladel is ook 
te vinden op Instagram!

De gemeente Bladel heeft ook een Instagram 
account (@gemeentebladel),
waarop u schitterende foto’s kunt vinden die door 
inwoners en bezoekers in de gemeente zijn gemaakt.
Dit pracht plaatje is gefotografeerd door Suzan 
Bastings bij Het Vennenbos.

Heeft u ook een Instagram account en vindt u het 
leuk als we uw foto delen?
Gebruik dan #gemeentebladel of tag ons in uw 
foto @gemeentebladel.

..............................................................................................................................................................................

Aanvraagformulier

Naam organisatie: ..................................................................................................................................................

Organisatie is gevestigd in: .....................................................................................................................................

Contactpersoon: ....................................................................................................................................................

Telefoonnummer contactpersoon: ..........................................................................................................................

E-mail contactpersoon: ..........................................................................................................................................

Bank-/gironummer organisatie en tenaamstelling daarvan: .....................................................................................

Doelstelling van de organisatie (maximaal 2 regels): ................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Aantal vrijwilligers actief in de organisatie: .............................................................................................................
Onder vrijwilliger wordt verstaan degene die diensten verricht voor een organisatie zonder daarvoor op enigerlei 
wijze een vergoeding te ontvangen, anders dan een eventuele onkostenvergoeding.

Waarderingsactiviteit in 2022 (maximaal 2 regels): .................................................................................................
Welke activiteit heeft u gedaan of gaat u doen om uw vrijwilligers te waarderen? En wanneer wordt deze 
activiteit uitgevoerd? Een begroting/afrekening is niet nodig, omdat de subsidie een vast bedrag is.

..............................................................................................................................................................................

✄ ✄

✄ ✄
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Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders 
die besloten hebben te gaan scheiden 
of daarover denken en in één van de 21 
regio  gemeenten wonen. Deelnemers mogen 
iemand meenemen ter ondersteuning.

Doel
Hoe voorkom je dat je kind schade oploopt 
door een scheiding.

Ouders en hun netwerk worden tijdens de 
bijeenkomst geïnformeerd over wat er bij 
een scheiding komt kijken. Er wordt ant-
woord gegeven op vragen als:

• Hoe bereid ik mijn kinderen voor op 
de scheiding? 

• Hoe maak ik een ouderschapsplan?

• Welke hulp kan ik inschakelen voor mij 
en mijn partner, voor de kinderen en/of 
de omgeving?

• Hoe moet het verder met de zorg voor 
de kinderen?

• Hoe verloopt een scheidingsprocedure? 
• Wanneer heb ik een advocaat of (advocaat)

mediator nodig en hoe maak ik de juiste 
keuze?

Met deze bijeenkomst willen wij u als 
ouder(s) een steun in de rug geven bij het 
centraal stellen van het belang van het kind. 
Daarnaast willen wij u kennis laten maken 
met de hulpverleners die u hierbij kunnen 
helpen.

Aanmelden tot 23 oktober
Wilt u zich aanmelden? Gebruik 
dan het aanmeldformulier via 
deze QR-code. 
Heeft u vragen? E-mail naar: 
info@rak-eindhoven.nl.

Ouderbijeenkomst 

‘Scheiden en wat nu?’
Dinsdag 25 oktober 2022 
van 19.30 uur tot 21.00 uur

Wijkcentrum De Werf  
Van der Werffstraat 14, Eindhoven 

Wij zien u graag op 25 oktober!

Scheiden
en wat nu?

Programma
19.15 - 19.30 uur inloop met koffie en thee
19.30 - 20.30 uur presentatie
20.30 - 21.00 uur informatiemarkt met 
organisaties die hulp bieden bij scheiding

werkgroep 
Kinderen van 
Gescheiden 
Ouders

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van 
Bladel hebben in de vergadering van 
4 oktober 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Septembercirculaire 2022
1.  Kennisgenomen en ingestemd met 

de financiële consequenties;
2.  Ingestemd met het ontwerp-

raadvoorstel;
3.  De financiële consequenties 2023-

2026 worden aanvullend verwerkt 
in de 1e begrotingswijziging 2023.

Overdracht den Tref aan gemeente 
Bladel
Formeel akkoord gegeven op de 
overdracht per 1-11-2022.

Ontwerpbestemmingsplan 
Zorgappartementen Kempenland 
te Bladel
1.  Ingestemd met het ontwerp 

bestemmingsplan en deze wordt 
gedurende 6 weken ter visie gelegd;

2.  Er wordt geen exploitatieplan 
vastgesteld, omdat het verhaal van 
kosten anderszins is geregeld;

3.  Ingestemd met het beeld-
kwaliteitsplan;

4.  Het ontwerp besluit vaststelling 
hogere grenswaarden wordt hiertoe 
vastgesteld en deze wordt tegelijk 
met het ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage gelegd.

Vaststellen subsidieplafond 
subsidieregeling duurzame 
energie en energiebesparing voor 
particulieren 2022
Het subsidieplafond wordt verhoogd 
van € 250.000,- naar € 410.000,-.

Regionale Energiestrategie 
Samenwerkings- en 
Uitvoeringsprogramma RES MRE
1. Vastgesteld;
2. De raad wordt geïnformeerd. 

Stand van zaken Opnieuw 
Verbinden
De raad wordt geïnformeerd. 

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Hoogeloon
•       Broekenseind 5, herbouwen van een 

woonboerderij.

Hapert
•      Roede 8, uitbreiden van een carport;
•       Alexanderhof 7, verlengen van de vergunning 

afwijken van het bestemmingsplan voor opvang 
van vluchtelingen;

•       Het Ronsel 7, vervangen van de bestaande 
schutting.

Bladel
•       Koekoeksbos 2, aanleggen van een uitrit.

Casteren
•       Wagenbroeken ongenummerd, bouwen van een 

woning en bijgebouw met uitrit.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Mastbos 17A, aanleggen van een inrit. Datum 

besluit: 10-10-2022;
•       Steenslag 1, veranderen van de inrit en 

parkeervakken. Datum besluit: 10-10-2022.

Hapert
•       Molenstraat 1A, 1B, 1C, 1D, en Kerkstraat 76, 78, 

80, 82, 84, 86 en 86A, verbouwen van een café 
tot 8 appartementen. Datum besluit: 5-10-2022.

Vergunning APV - Bijzondere 
wet

Casteren
•       Zandstraat 1, verruimen van het sluitingsuur van 

Café den Bels op 22 oktober en 19 november. 
Datum besluit: 6-10-2022.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Zorgappartementen locatie 
Kempenland te Bladel” en 
besluit hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Zorgappartementen locatie Kempenland te Bladel” ter 
inzage ligt. 

Inwonerspanel 
gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
bouw van een appartementencomplex voor 87 
zorgappartementen aan de Boomklever ong. te Bladel. 
Het is gelegen op Boomklever ong. te Bladel, terrein 
Kempenland. Het ontwerp bestemmingsplan bestaat 
uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Hogere waarde Wet geluidhinder
Tevens hebben burgemeester en wethouders besloten 
om voor een gedeelte van het plangebied een hogere 
grenswaarde op basis van de Wet geluidshinder vast te 
stellen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt 
tegelijk ter inzage met het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 13 oktober 2022 tot en met 
23 november 2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de 
stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC 
of met mevrouw M.P.A. van Dijk van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan 
“De Uitgang 12 te Bladel”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 29 september 2022 het 
bestemmingsplan “De Uitgang 12 te Bladel” gewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen 
van de bestemming “Agrarisch - Agrarisch Bedrijf 2” 
naar “Recreatie”. De agrarische bedrijvigheid 
(viskwekerij) wordt beëindigd. De huidige 
nevenactiviteit wordt doorgezet als hoofdactiviteit en 
uitgebreid. De camping wordt uitgebreid van 25 naar 
35 standplaatsen en er worden vijf 
vakantieappartementen toegevoegd in bestaande 
bebouwing. Daarnaast zal in een gedeelte van de 
aanwezige bebouwing statische opslag/stalling 

plaatsvinden ten behoeve van de recreatieve 
activiteiten. Het is gelegen op De Uitgang 12 te Bladel. 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een 
wijziging in de regels aangebracht. 
Belangrijke wijzigingen zijn: 
•  in de regels van het ontwerp is opgenomen dat er 

sprake moet zijn van bedrijfsmatige exploitatie, maar 
daaruit blijkt onvoldoende duidelijk wat hieronder 
wordt verstaan. Daarom is in de planregels een extra 
definitiebepaling opgenomen. 

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

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen gedurende zes weken van 21 oktober 2022 
tot en met donderdag 1 december 2022 ter inzage bij 
het KCC. U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze

    tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt 
ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het 
plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 1 december 
2022. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 2 december 2022. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Verkeersbesluit plaatsen verkeersbord
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een verkeersbord Parkeerverbod te

plaatsen: nabij Margrietlaan te Bladel.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
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013 509 1265 info@gisbergen.nl www.gisbergen.nl

Bekijk onderstaande en meer vacatures via onze website 
https://gisbergen.nl/over-ons/vacatures/ of scan de QR-code: 

Projectontwikkelaar
Uitvoerder
Vakmensen met 2 rechterhanden
Timmerlieden

WIJ ZOEKEN  JOU!

vGis_adv_PC55_265x195_DEF.indd   1vGis_adv_PC55_265x195_DEF.indd   1 10-10-2022   16:1210-10-2022   16:12

Op Landgoed Duyselshof zijn wij op zoek naar een 

Hovenier
De functie:
Als hovenier op Landgoed Duyselshof ben je iemand die niet bang is om zijn 
handen uit de mouwen te steken. Je werkt productief en klantgericht. Daar-
naast hou je van een uitdaging en beschik je over een aanpakkersmentaliteit.

Als hovenier op Landgoed Duyselshof  is je werk erg verschillend, je houdt je 
namelijk bezig met verschillende werkzaamheden als tuinonderhoud, tuin-
aanleg, bestrating beregening zowel handmatig als machinaal. Verder kan je 
goed zelfstandig aan de slag kan, maar ook samenwerken.

Wat neem je met je mee:
• Je hebt liefde voor het vak
• Je bent in bezit van B- rijbewijs (Tractor rijbewijs is een pré)
• Planten kennis is een pré
• Je bent fulltime beschikbaar

Wat bieden wij:
• Werken in een ervaren en gezellig team
• Een marktconform salaris
• Uitzicht op een vast dienstverband

Mocht je interesse zijn gewekt en of wil je graag solliciteren dan kun je 
contact opnemen met Gidi Domen e-mail: g.domen@vdl.nl of 
kijk je op www.leerbanenmarkt.nl  en zoek naar Stoeterij Duyselshof.

Vacatures
in de regio!

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

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste receptionist
Als receptionist ben je het aanspreekpunt voor onze klanten, aan de telefoon en aan 
de balie. Daarnaast verricht je administratief werk en ondersteun je je collega’s van 
het magazijn en de werkplaats.

Je werkt in een jong en gedreven team, met een fijne en informele werksfeer. We zijn 
gespecialiseerd in de merken Toyota, Seat en Skoda; maar alle merken auto’s komen 
voorbij in onze werkplaats. Omdat we erkend-service dealer zijn, zal je gaan werken 
met de merk gerelateerde systemen, richtlijnen en werkwijzen.

Wij zoeken een enthousiaste collega met technische kennis die het leuk vindt om 
klanten te woord te staan. Ervaring in de autobranche is een pré, maar geen must. 
Je bent minimaal 4 dagen beschikbaar.

Ben jij de collega die we zoeken?

Heb je vragen over de vacature? Neem dan telefonisch contact op met 0497-382935.
Direct solliciteren kan door je CV met een korte motivatie te sturen naar 
administratie@autogoossens.nl.

VACAT URE
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

CONCERT SIGNS’

Markt 4

WOENSDAG 26 OKTOBER

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

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

REUSELSE HUISKAMERQUIZ
Locatie ophalen en inleveren quizboeken en 
uitslagavond (vrij. 18 nov.) met live muziek van 
The Djoeks: Elsom, Wilhelminalaan 48, 
Reusel. Opgeven via: www.reuselsequiz.nl

VR. 4 & ZA. 5 NOVEMBER

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

VR. 4 & ZO. 6 NOVEMBER
VR. 11 & ZA. 12 NOVEMBER

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

ZATERDAG 5 NOVEMBER

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

ZATERDAG 5 NOVEMBER 
ZONDAG 6 NOVEMBER

BOEKENMARKT OERLE
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!

ZONDAG 6 NOVEMBER

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

BEATS MEET
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

VRIJDAG 11 NOVEMBER

BANDS 'N DANCE
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel.
Tijd: 20.00 uur. Entree: v.v.k. € 5,00; aan de 
deur € 7,00. Met Dexter Saint Jock, Lima en 
de afterparty met De Bas & Thomas Sjow.

ZONDAG 13 NOVEMBER

OPEN DAG PODIUM10
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel.
Tijd: 13.00 uur. Gratis entree. Met live muziek
en leuke muziek-, horeca- en techniek-
workshops. Melden via de website!

ZATERDAG 19 NOVEMBER

WANDELING TERUG IN DE TIJD
Startpunt: ingang Knegselse kerk, 
Steenselseweg 2. Tijd: tussen 13.00-14.30 uur. 
Gratis deelname. Wandeling door ‘17e eeuws 
Knegsel’. Langs de route staan vertellers met 
aangrijpende verhalen.

ZATERDAG 19 NOVEMBER

NO SILENCE ON FIRE
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel.
Tijd: 20.00 uur. Gratis entree. Avond met
diverse jeugdbandjes uit de Kempen en 
met klap op de vuurpijl: No Silence!

SPOT ON: JACCO NEFS
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
Concert van Koninklijke Harmonie L'Union
met de spot op de nieuwe dirigent Jacco!

ZATERDAG 26 NOVEMBER

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

ZONDAG 27 NOVEMBER

KADOOTJESMARKT
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, Kruisstraat 1a, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree. Iedereen is 
van harte uitgenodigd! Met PartyFrieX, Buren 
v.d. Brandweer en DJ Martin Vie.

ZA. 10 & ZA. 17 DECEMBER
ZONDAG 18 DECEMBER

ALLE BALLEN OP BERTHA!
Locatie: de Poel, De Hoeve 2, Netersel.
Tijd: za. 10 en 17 dec. 20.00 uur en zo. 18 dec. 
14.00 uur. Entree: € 8,00. Een hilarische 
blijspel. Kaarten via: www.pardoesnetersel.nl

EventsEvents
theatertheater

zondag 4 december

APENNOTEN
Een kist vol Sintliedjes (3-8 jaar)
De nummers worden afgewisseld met 
verhaaltjes, verteld door Nienke en de 
kinderen in het publiek. Zo ontstaat er een 
muzikale, theatrale show die van begin tot 
eind vermaakt en ontroert.

Aanvang: 15.30 uur - Entree: € 9,50

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

vrijdag 11 november

ANDRIES TUNRU
In Theorie (cabaret)
Van verliefd zijn tot verlegen, van hunnie 
tot wij: wie weet wat we tegenkomen! 
Ingrediënten die je van Andries gewend 
bent: snelle stand-up, vette verhalen en...

Let op: deze voorstelling is in 
De Ster, De Houtert 6, Lage Mierde. 

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00
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Sniederslaan 12A Bladel 
Nieuwstraat 24 Eersel 
www.durlinger.com 

Ontdek onze nieuwe
Remonte collectie

Deze Italiaanse Surf en Turf is lekker snel klaar, 
maar een topper in smaak. Mocht je nu niet 
van vis of kip houden, dan laat je 1 van deze 2 
er gewoon uit. Serveer met een pasta en een 
salade en smullen maar.

Enjoy the weekend!

I Love to Cook
met  Ivanka

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

Italiaanse 
Surf en Turf

Ingrediënten
• 250 gram scampies
• 250 gram kipfilet blokjes
• zout
• 1 kleine gesnipperde ui
• 3 geperste teentjes knoflook
• 1 gedroogde chili
• 100 gram baby spinazie
• 7 zongedroogde tomaatjes
• 200 ml slagroom
• 3 el sweet chilisaus
• 1 el gedroogde Italiaanse kruiden
• 25 gram Parmezaanse kaasrasp

Voor: 4 personen                           Voorbereiding ≈ 10 min                               Klaar in:  20 min

Bereiding
Bestrooi de scampies en kip blokjes met zout. Bak eerst de kip blokjes in wat boter aan. Haal ze uit de pan en bak dan 
de scampies tot ze roze zien. Voeg de kip, ui en knoflook toe en fruit deze even aan. Snijd ondertussen de uitgelekte 
zongedroogde tomaatjes in stukjes. Voeg de spinazie handje voor handje toe en laat deze slinken. Verkruimel de gedroogde 
chili boven de pan en schep de zongedroogde tomaatjes erbij. Giet de slagroom en chilisaus erover, voeg de Italiaanse 
kruiden toe en breng aan de kook. Laat dan de kaas erin smelten en serveer. Lekker met vlinderpasta.

Gezond en lekker eten is belangrijk, dat 
weten we allemaal. Maar gezond eten en 
boodschappen doen met een kleine beurs 
is voor steeds meer mensen een uitdaging. 
Daarom organiseren we samen met diëtis-
tenpraktijk Yvonne Holdinga de gratis cur-
sus Goedkoop Gezonde Voeding. 

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten 
op dinsdag 15 en 29 november van 19.00 tot 

21.00 uur in het gemeentehuis. Diëtiste Yvon-
ne Holdinga legt op een laagdrempelige ma-
nier uit hoe je zorgt voor betaalbare, lekkere 
en gezonde voeding. 

Wil je meedoen? 
Meld je dan aan via m.vanderheijden@
reuseldemierden.nl of 088-4970160. Vermeld 
bij aanmelding je woonplaats, e-mailadres 
en telefoonnummer. De cursus is alleen voor 
inwoners van onze gemeente. 

Er kunnen 12 mensen deelnemen. Bij veel be-
langstelling kijken we of we een extra cursus 
kunnen aanbieden. Daarnaast organiseren 
we in het voorjaar komt er een cursus voor 
anderstaligen.

Besparen en tóch gezond 
en lekker eten
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 2

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#1

4 8 6
4 6 7 6 3 5 7 2

1 4 2 2 7
1 5 6 3 1

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

9 5 2 6 9 5
9 6 3 1 7

7 3 1 4 8
5 6

3 7 1 9
4 1

5 6 8 9 1
4 8 3 1 2

3 6 7 2 3 7
9 2 6 2

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

6 1 7 5 9
5 4 9 3 6 3 6 1

2 5 8

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

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

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

Need a little help?  The hints page shows a logical order to solve the puzzle.
Use it to identify the next square you should solve.  Or use the answers page
if you really get stuck.

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 42

A. Running a project in this office is like m
ating elephants -- it takes a

great deal of tim
e and effort to get on top of things; B. The w

hole affair is
alw

ays accom
panied by a great deal of noise and confusion, the culm

ination of
w

hich is heralded by loud trum
peting; C

. After w
hich, nothing com

es of the
effort for tw

o years.

1 3 4 8
7 5 3

6 1
9

8 7 1 2
8

9 8
5 4 2

1 6 5 3

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die 
vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat 

dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puz-
zel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven naar 

beneden een woord of uitdrukking te staan. Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Strijd (2) 
 

  A 4  9  8   5   14     
    B 11  12  3   8 10 10    
   C   12 5  3   13 3     
  D 3 6 1     5  6      
       E   9   3  14   
F 11   7 3  15  9  9 1  12   9 
G 14  15  13 15    8  7 5  9   
     H  12   7 5 11  5 8   
I 12  13   7     9       
    J 1  5  12  3 9      
 K  5 3  11    5 12  10     
   L 7   14   7        
  M 2   7 5   1   12     
   N 11  14    13 3       
O   9  3  5  5 2  11   5  9 
  P  5 3    8  5   13    
    Q 7 3   13   3      
   R 4  12    1 8  5     

 
 

A - Die moet de pantservoertuigen aan het front 
  van energie voorzien (11)
B - Deugdelijke strijders (13)
C - Woordenstrijd (11)
D - Van dit materiaal zijn harnassen gemaakt (10)
E - Daarin wordt de oorlogsstrategie bedacht (8)
F - Waar de beul moeizaam mee bezig is (3,6,2,6)
G - Lichaamsdelen die van pas komen in het gevecht, 
  net als klapkuiten en slagtanden (15)
H - Spierballengevecht (12)
I - Variant op keettrappen die net zo agressief is (11)

J - Wapen in een zeeoorlog? (10)
K - Oorlog tussen slagbomen en afbeuken? (12)
L - Actie bij het kickboksen (9)
M - Verwant aan scheepskanon en boordgeschut (11)
N - Die wordt gegeven door de man met de hamer (9)
O - (Vechten om) een hoeveelheid vloerbedekking? (3,8,6)
P - Daarmee begint de wapenwedloop (12)
Q - Wie heeft deze strijd gewonnen, Venz, 
  De Ruyter of Delicieux? (9)
R - Die dans je alleen met je naasten (10)

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

Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  Hapert. 
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier!

De winnaar van vorige week is: 

Miriam van Hoof
      uit Netersel

met de oplossing: ‘Oceaandepressie’

Miriam heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

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

Cryptofilippine
Strijd

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

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

Need a little help?  The hints page shows a logical order to solve the puzzle.
Use it to identify the next square you should solve.  Or use the answers page
if you really get stuck.

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 42

D
iscipline is the refining fire by w

hich talent becom
es ability.

-- Roy L. Sm
ith

7 8 6
5 3

4 2 5 8
9 2 6 1 4 7

7 2
2 4 7 5 8 1

9 4 1 8
8 6
1 9 4

du
bb

el
 z

ie
n

Haunted HouseHaunted House

Een illusie is een schijnbare wer-
kelijkheid of een onjuist idee van 
de werkelijkheid. Geloof (niet) alles 
dat je ziet in deze optische illusie. 
Is het gezichtsbedrog? 

Of toch niet.......?

Wat zie je in de ‘vlek’ hiernaast? 
Dat hangt er eigenlijk van af. 

Richt je je op het zwarte of op het 
witte gedeelte? En is het lastig nu 
je het ene hebt ontdekt om dan het 
andere ook te zien?



27 21 oktober 2022

VIERDAAGSE
ACTIE
woensdag 26 t/m zaterdag 29 oktober 2022

KORTING
21%

op bijna alles!bij besteding vanaf 15.-

Vraag ons naar de voorwaarden.

Drogisterij & Parfumerie Antonius
Markt 23 - Hapert 

T. 0497-382606

Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 28 - Reusel

T. 0497-643035

Maandag 31-10 t/m woensdag 2/11 is DA drogisterij Antonius gesloten ivm diverse aanpassingen in de winkel. 
Er is een feestelijk heropening op donderdag 3 november om 09.00 uur.

Je kunt ook één sessie van 30 minuten reserveren en volgen!

Pablo Botermans Irene WalkAnke Scheerens

Jeroen Panhuizen

Myrna Tenbult

Roel Struijk

Roland Janssen

Erik Beuker

Tineke MeeldijkNick Adriaans Johan Vermeulen

Kaderdag 2022

Ruben Keulers Marleen van Engelen

Luc van Agt

Sportpsycholoog BVO en begeleider topsporters en artiesten

Op 5 november staat de eerste Kaderdag sport- en bewegen van Stichting 
Kempen in Beweging op het programma. Een dag vol inspiratie voor bevlogen 
trainers en enthousiaste bestuurders van sportverenigingen en andere 
beweegaanbieders. Het programma bestaat uit vijftien verschillende sprekers 
die kennis overdragen over diverse onderwerpen. Daarnaast is er in de middag 
een theatervoorstelling die op herkenbare en humorvolle wijze verhaalt over 
‘Positief coachen’. 

TeamfitKinderfysiotherapeute

Fysiotherapeut

Uniek Sporten

MEE

Adviseur lokale sport

NOC-NSF – Centrum Veilige Sport Nederland

GGDSSNB Rabobank

The Movement Company Rabobank

Bekijk de planning. Lees 
meer en reserveer!

Inspanningsfysioloog/ Performance consultant / Atletiektrainer

Hoe motiveer je en bereid je sporters mentaal voor op het 
leveren van topprestaties? Hoe ga je om met prestatiedruk en 
verwachtingen?

Zaterdag 5 november

De gezondere sportkantineHet belang van een brede motorische ontwikkeling

Blessurepreventie

Introductie op de mogelijkheden voor sporten met een beperking

Introductie op de cursus ‘Iedereen doet mee’ over omgang met 
kinderen met autisme

De rol van de adviseur lokale sport nu en in de toekomst

Veilig sportklimaat, rol van vertrouwenscontactpersoon, VOG, High 
5 stappenplan

Hoe kom je tot een rookvrije sportomgevingWaarom is dit het moment voor sportverenigingen om te investeren 
in duurzame maatregelen?

Verenigingsondersteuning

10:00 tot 15:30 uur
MFA, Hapert

Introductie op de cursus Grensoveschrijdend gedrag en de Report 
App

Vrijwilligersbeleid en leden binden

Wat zijn nu fabels en wat zijn de feiten m.b.t. slaap, rust en herstel in 
relatie tot sporten en bewegen?

www.kempeninbeweging.nl

5 november 2022

Deze 15 sprekers staan voor je klaar!

Kaderdag
Gratis 

toegang

BLADEL - Jacqueline van de Velde heeft 
haar stichting ‘Hart voor Hulp’ in juli 2021 
opgericht. Ze werkt als zelfstandige zonder 
personeel (zzp’er). Mensen kunnen bij haar 
terecht voor hulp bij zorg- en welzijnsactivi-
teiten, zoals bijvoorbeeld voor verzorgende 
en verpleegkundige taken, koff iedrinken, 
mee naar ziekenhuis, samen een bood-
schap doen, samen wandelen of koken.

Iedereen kan een beroep op haar doen en 
aangeven waar behoefte aan is. Ook is ver-
zorging en begeleiding van kinderen moge-

lijk. De mogelijkheden van ‘Hart voor Hulp’  
zijn eindeloos en altijd bespreekbaar. Men 
betaalt hiervoor een vergoeding. Dit kan ge-
regeld worden via de zorgverzekeraar of het 
persoonsgebonden budget. Haar werkge-
bied is een groot deel van Noord-Brabant, 
ook in de Kempen.

Jacqueline komt in Bibliotheek Bladel vertel-
len over haar stichting, in het kader van Koff ie 
en meer. Graag beantwoordt ze alle vragen.
Ook speelt ze op de ukelele. Zij neemt dit in-
strument mee en de aanwezigen mogen deze 
ochtend met haar meezingen. U bent van 
harte welkom, de toegang en koff ie zijn gratis.
Vooraf aanmelden is gewenst. Dit kan via de 
agenda van onze website of aan de balie van 
de bibliotheek aan de Markt 4 in Bladel.

www.bibliotheekdekempen.nl

‘Hart voor Hulp’ bij Koffi  e en meer 
in bibliotheek Bladel
Woensdag 2 november van 11.00 tot 12.00 uur

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

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

JONGE SCHARREL-LEGKIPPEN
Bruine en witte. Hoogemierdseweg 23,
Lage Mierde. Tel. 013-5091347. 

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

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

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

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

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

KACHELHOUT
6 m3 naaldhout, gezaagd op stamlengtes van 
2 m1. € 300,-. Knegsel. Mailtje: samco@planet.nl 

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

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.

Koivissen en een steur. Tel. 06-11365459.

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

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

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

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

BABY- EN PEUTER-BENODIGDHEDEN
Meer dan 200 art. Nieuw in Netersel. 
www.devliegendebrabander.nl 
info@devliegendebrabander.nl Tel. 06-19700728.

Oude naaimachine, merk Pfaff, werkt nog goed. 
Muziektoren, merk JVC, radio cd usb stick, 
vraagprijs € 15,-. Tel. 06-15575024.

Baby Born poppen, € 16,- p.st. Barbie popjes, 
€ 2,50 p.st. Allerlei poppenkleertjes voor beide 
poppen. Tel. 0497-384384.

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

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

Nieuwe Achielle fiets, model Allice, handrem, 
3 versnellingen, maat 50, kleur turqoise. Ik heb 
deze fiets gewonnen. Nieuwprijs € 600,-.
Tel. 06-51267295.

3 plafondspots, elk voorzien van 3 energie-
zuinige spotlampen. Tel. 013-5703259.

Inbouw combimagnetron, hete luchtoven, merk 
Pelgrim, i.g.st. 59x45 cm. € 50,-. Tel. 06-23233247

Stella Vincenza Nero E-bike, lage instap, zwart,
4 jaar, 6.000 km. € 750,00. Tel. 0497-388147.

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 3 uur 
om de 14 dagen in Hapert. Tel 06-18387872.

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

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

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

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

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.

GEZOCHT: SCHOONMAAKSTER M/V
Voor 10 uur per week om ons gezellige 
Ten Vorsel cleanteam te versterken. Op 
de maandagen en vrijdagen krijgen onze 
groepsaccommodaties een goeie poetsbeurt 
voordat de volgende groep aankomt. 
Ook parttime mogelijk. 
Tel. 06-30021701, info@tenvorsel.nl

GEZOCHT: Weduwe, 80 jaar, zoekt een maatje 
om niet meer in het bos te fietsen met een 
gewone fiets. Tel. 384692.

GEZOCHT: Mannelijke danspartner voor 
dansles op donderdagmiddag. 
Leeftijd 60-75 jaar. Tel. 06-13933616.

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: Wielrenner fietshelm, opschrift 
Rabobank met sticker Lage Lande, mt. xl 58-
60-62. 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.

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

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

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

GRATIS AF TE HALEN: School whiteborden en 
schoolkrijtborden. Tel. 06-42969463.

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

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

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

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

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

GEVRAAGD: Elektrisch kookplaatje.
Tel. 06-34412325.

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

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor particuliere 
inwoners van de gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot 
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- tot een maximum van 40 woorden. 

Het meeltje blijft staan tot u het weer afmeldt of 
het wordt vervangen door een recenter meeltje van 
een ander indien er een groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adresgegevens en 
telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur worden aange-
leverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor 
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen) 
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan 
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten e.d.. Boven 
de 20 woorden betaalt u € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situ-
aties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en be-
paalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt wekelijks gratis verspreid in de gemeente Bladel, 
de gemeente Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. Oplage 17.300 ex.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties staan vermeld op de website www.pc55.nl.

Note:
Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. 
Zonder deze gegevens komt het bericht niet in aanmerking voor plaatsing. PC55 behoudt zich het recht voor om berichten 
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoe-
ding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55 
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Het is niet toegestaan de inhoud van de krant te vermenigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GEZOCHT

DIVERSEN

GEVONDEN

GEVRAAGD

TE KOOP

VERLOREN

GRATIS

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN

eenvoudig via 
onze website.

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel
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Dorpsstraat 15 Riethoven   WWW.DITZIT.NL 040-2013103 info@ditzit.nl

Dat Zit Silver Wing 
3 motoren Sta op
Advies € 3975
Voorraad voordeel 
€ 3289

Gealux 108
2 motoren Sta op 
Advies € 3723
Voorraad voordeel
€ 1999

De Toekomst feb 5            
2 motoren accu
Advies € 2628
Voorraad voordeel 
€ 1899

Gealux Milton
Handmatig
Advies € 2099
Voorraad voordeel €
1199

Gealux 8002
Sta op
Advies € 3639
Voorraad voordeel
€ 2499

Gealux Twinz 8130            
2 motoren sta op
Advies € 3641
Voorraad voordeel
€ 2999

Gealux Twinz 8130            
2 motoren sta op
Advies € 3575
Voorraad voordeel 
€ 2999

Gealux Twinz 4001            
2 motoren sta op
Advies € 3639
Voorraad voordeel 
€ 2999

Gealux Twinz 8130            
2 motoren sta op
Advies € 3665
Voorraad voordeel
€ 2699

Gealux Twinz 6026            
2 motoren sta op
Advies € 3729
Voorraad voordeel 
€ 2499

Dat Zit Silver Wing 
3 motoren Sta op

Gealux 8002
Sta op

Met grote trots stellen wij ons jongste teamlid voor. 

De grootste voorraad 
relaxfauteuils van 

Brabant 

Direct de beste prijs  

Stel uw relaxfauteuil  
samen op: 
DITZIT.NL 

Wij leveren binnen 8
weken uw  

relaxfauteuil op maat 

Parkeer voor de deur 

Ruim 250 stoelen  
uit voorraad direct 

leverbaar
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

Beekseweg 10 A  ■ 5087 KB  Diessen
w w w . v a n h a m o n d - u i t v a a r t . n lw w w . v a n h a m o n d - u i t v a a r t . n l

Petrusklepel
Ofschoon de Advent nog ver weg is, gaat er 
dan in de parochie wel iets veranderen dat ik 
tijdig wil melden en uitleggen. Omdat er op 
zondagen zowel in Hapert als in Bladel een 
Mis is om 11.00 uur, is er wekelijks een ver-
vangende priester nodig. En op feestdagen. 
Dat wordt in de praktijk steeds moelijker. 
Daarom ben ik met parochianen in Hapert 
het gesprek aangegaan hoe we dit kunnen 
oplossen. Dit jaar beloofde ik nog niets te ver-
anderen. Maar direct na mijn vakantie kreeg 
ik het bericht van twee collega’s dat zij niet 
of minder kunnen assisteren. En de spoeling 
was al zo dun. Daarom kan ik mijn belofte 
niet waar maken. Met spijt in het hart verzet 
ik vanaf 26 november de zondagsmis van 
Hapert naar zaterdagavond om 17.30 uur. De 
Mis in Bladel komt dan te vervallen. Er is ook 
een viering op zaterdagavond in de Floriaan. 
Hopelijk vindt eenieder zijn weg. We hebben 
nog steeds een royaal aanbod in de parochie 
met vier Missen per weekend. 

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 22 oktober
16.00 uur: Hapert, doop Diane Rösken
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. Saff ier)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel 
                 (m.m.v. parochiekoor)

H. Antonius Maria Claret
Maandag 24 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uitdankbaarheid

HH. Chrysantus en Daria
Dinsdag 25 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans 
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 26 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans 
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 27 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans 
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

HH. Simon en Judas
Vrijdag 28 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 29 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)
  Aansluitend bezoek aan het kerkhof

31e Zondag door het Jaar
Zondag 30 oktober
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor-organist)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Parochiekoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 29 en 30 oktober)

Bladel zaterdag:
- Gerrit en Greet Meijer-van Gisbergen
- René en Judith Huijbregts 
  (nms. Nelly en kinderen)
- Ouders Janssen-van Dreuten en zoon Jan

Bladel zondag:
- Overleden ouders Nol en Pieta van 
  Ham-Dankers en hun overleden kinderen 
  Henk, Toos, Lies en Gerard

Casteren:
- Voor alle zieken en overledenen 
  in de parochie

Hapert:
- Henriëtte Menting-Tromp
- Jo Lavrijssen-van Ham

Hoogeloon:
- Voor alle zieken en overledenen 
  in de parochie

Mededeling:
-  Vanaf de Advent zal de zaterdagavondmis, 

om 17.30 uur, in Bladel komen te vervallen. 
De zondagsmis in Hapert gaat dan naar de 
zaterdagavond, om 17.30 uur. Dit is wegens 
het gebrek aan vervangende priesters. In 
het nieuwe schema kan de pastoor zelf alle 
Missen doen.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

30e Zondag door het Jaar
Zaterdag 22 oktober
17.30 uur: Eucharistieviering
- Maria Chorus-Menken

Zondag 23 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Toos Lavrijsen-van Ham

Maandag 24 oktober
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 25 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Harrie van Limpt en 
  Cato van Limpt-Rossiau

Woensdag 26 oktober
09.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde John Jansen

Donderdag 27 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest H.H. Simon en Judas, 
Apostelen
Vrijdag 28 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Boer van Gompel en 
  An van Gompel-van Sambeeck 
  (vw. trouwdag)

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

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
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 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
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

DANKBETUIGING

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
bij het overlijden van onze Super – O - Pa

Cor van Zuilichem
1929 -2022

Een ieder koos hiervoor zijn eigen manier: in de vorm van woorden, 
bloemen of een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons heel 
speciaal gemaakt.

In het bijzonder danken wij allen die Cor zo goed en liefdevol hebben 
verzorgd. Maar ook allen die een oogje in het zeil hielden zodat Cor 
tot het laatst toe zelfstandig thuis kon blijven wonen.

Floor & Yvonne – Wim & Mieke
Hans & Sjannie – Sander & Mieke

DANKBETUIGING

Graag willen wij u danken voor de manier waarop u met ons heeft 
meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn  

vriend, papa en onze zoon

Roy van Herk 

Linda en Rianna
Familie Van Herk
Familie Soetens

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 23 oktober: 10.00 uur.
- Zondag 30 oktober: 10.00 uur. Allerzielen. 
  In deze viering denken we in het bijzonder 
  aan degene die tijdens het afgelopen jaar 
  van ons zijn heengegaan. Intentie: Flip 
  Michiels nms. oude vriendengroep van Hans.

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

Na de viering is er gelegenheid om samen kof-
fie/thee te drinken. U bent van harte welkom.

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

Gebedsvieringengroep Netersel

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

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

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

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

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

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

AGENDA 
MAANDAG 

24 OKTOBER 
T/M 

VRIJDAG 28 OKTOBER

Wij zoeken een 

Coördinator - Goede Doelen Week Casteren
die namens het Rode Kruis deelneemt. 

De GDW in Casteren zal in het voorjaar van 2023 plaats vinden.

Wat is je profiel?
• Je woont in Casteren
•  Je onderhoudt de contacten met het Rode Kruis, de collectanten 

en de overige goede doelen
•  Je vindt het leuk om mensen te enthousiasmeren
•  Je houdt van plannen en organiseren.

Meer weten? 
Neem contact op met Anja van der Sande via 
telefoonnummer 06-13776385
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Tegenwoordig behoort goed en snel internet bijna tot de basisbehoefte. We doen inmiddels zo enorm veel via 
internet: werken, leren, streamen, interactieve tv kijken, gamen maar ook het op afstand bedienen van techniek in 
huis wordt steeds gebruikelijker. Voor het aanzetten van je verlichting hoef je de bank niet meer af, je boodschap-
penlijstje kun je maken in je luie stoel en je kijkt met je camera in je koelkast of je nog wat nodig hebt. En zorg op 
afstand wordt ook steeds meer toegepast, waarvan beeldbellen (beeldschermzorg) de meest voorkomende is.

DELTA Netwerk is van start met de campagne in Reusel-de Mierden (Hulsel, Hooge mierde, Lage Mierden en 
Reusel). Wanneer 20% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een abonnement 
afsluit vóór 21 december 2022, krijg jij en je mede inwoners een glasvezelaansluiting en heeft straks heel buurt de 
zekerheid van een internetverbinding die niet alleen vandaag top is, maar ook morgen. En over 20 jaar.

Alles weten over glasvezel? 
We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over glasvezel. Wij beantwoorden deze graag. Bijvoorbeeld 
tijdens de informatieavonden die we speciaal organiseren voor de inwoners van gemeente Reusel-de Mierden. 
De informatieavonden vinden plaats op:

• Donderdag 3 november bij ‘t Drieske 
 aan de Huisacker 1, 5 en 7, Hulsel
• Dinsdag 8 november bij MFA de Schakel 
 aan De Stad 5, Hooge Mierde
• Woensdag 9 november bij BoJo’s 
 aan het Dorpsplein 2, Lage Mierde
• Dinsdag 15 november bij De Valk 
 aan de Kruisstraat 1A, Reusel

Glasvezel Informatiepunt
Daarnaast helpen we je graag in ons Glasvezel 
Informatiepunt aan de Markt 76 in Reusel. 
Het informatiepunt is geopend van 
woensdag t/m vrijdag van 11.00 – 18.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.

Wil je meer informatie?
Bezoek dan onze website via deltanetwerk.nl.
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komt in aanmerking voor glasvezel

• Lage Mierde
• Hooge Mierde
• Hulsel
• Reusel

Gigasnel glasvezel
 nu ook in gemeente Reusel-de Mierden

deltanetwerk.nl


