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Door Renate Matthijssen

Het is tijd voor een frisse wind, voor een 
nieuw plan en voor een nieuwe organisatie 
voor de Koningsmarkt in Hapert. De hui-
dige organisatie heeft er vijftien dienstja-
ren opzitten en is klaar voor een volgende 
stap: het stokje doorgeven. Welke organi-
satie of groep ziet het zitten om een gezel-
lig evenement over te nemen en het dorp 
een leuke dag te bezorgen? 

Genieten
Precies vijftien jaar geleden nam een groep, 
voortkomende uit Basketbalvereniging Bla-
del, het stokje over van de organisatie van 
de Koningsmarkt. Destijds natuurlijk nog de 
Koninginnemarkt. Elk jaar op de feestdag 
veranderde het centrum van Hapert in een 
gezellige mix van braderie, vrijmarkt en kin-
deractiviteiten. Anneke Merkx is één van de 
organisatoren: “We hebben de organisatie 
altijd met het grootste plezier gedaan. Het 
is namelijk écht leuk om met een groep iets 
te organiseren voor een dorp. Als je dan de 

lachende gezichten ziet, de mensen die ge-
nieten en de kinderen die kraaien van plezier, 
dan geeft dat heel veel voldoening. Maar na 
vijftien jaar is het tijd voor een frisse wind. 
Onze privélevens zijn veranderd gedurende 
de jaren en we merken dat we onze energie 
ergens anders op willen gaan richten. En voor 
zoiets als de Koningsmarkt geldt: je moet het 
met volle overtuiging doen, of niet. Voor ons 
is het moment aangebroken dat we op zoek 
zijn naar vervanging.”

Succes
De afgelopen maanden zijn al diverse organi-
saties in Hapert en omgeving aangeschreven 
of gesproken maar dat heeft nog niet tot re-
sultaat gehad dat er een overname kandidaat 
voor de activiteiten is gevonden. “Jammer”, 
vindt Anneke. “We zouden het heel erg jam-
mer vinden als de Koningsmarkt verdwijnt. 
We hebben inmiddels een partij gevonden 
die de braderie op zich neemt maar voor de 
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Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

SCHOONMAKER/SCHOOKMAAKSTER
4 avonden • 11,5 uur per week • Locatie Bladel

Kijk voor de vacature op merba.nl

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

BEZORGERS GEZOCHT 
Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  

1x per week PC55 bezorgen?
    Wij zoeken nog bezorgers (13-99 jaar) voor:

• Hapert omgeving Lakenvelder
• Vessem omgeving Putterstraat  

 • Vessem omgeving Groenewoud

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of bel 06-58932875

Overnamekandidaten 
gezocht
Koningsmarkt zoekt vervanging voor 
organisatie braderie en kinderactiviteiten
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Slagwerkconcert 
‘Beats Meet’ Driven en 
Fabiënne Jansen

25

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem  •  www.pc55.nl  •  Oplage 17.300 

Martine en Thea 
zamelen goederen in 
voor oorlogsvluchtelingen

11
Het hout de baas zijn. 
Expo beeldhouwers Ton 
van Rooij en Raf Daenen

28
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

20-230

Vacature: 
BEDIENING 18+

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s voor 
doordeweeks en in het weekend. Wij bieden een  

leuke afwisselende baan met aangename  
werktijden, waarbij je op tijd afgewerkt bent. 
Interesse? Mail naar info@speelboerderij.nl  

of bel naar 06-57342024.

Familie Meijer
Speelboerderij De Hooiberg

Bredasebaan 23 | 5531 NB Bladel

DUIZEL - Fotoclub Kemfodia organiseert 
op zaterdag 5, van 13.00-18.00 uur, en zon-
dag 6 november, van 10.00-17.00 uur een 
fototentoonstelling in dorpshuis De Smis, 
Smitseind 33a in Duizel.

Sinds 1964 bestaat de Kempische Foto- en 
Diaclub. Dia’s zijn vervangen door digitale 
presentaties en de donkere kamer is vervan-
gen door fotobewerking op de pc. 

In clubverband is de ontwikkeling van tech-
nische mogelijkheden beter te volgen dan 
als individuele hobbyist. We ondersteunen 
elkaar bij het zoeken naar de meest spreken-
de beelden. Daarbij geven we alle leden de 
ruimte om te zoeken naar een persoonlijke 
stijl, smaak en voorkeur voor een genre.

In de fotoclub draait het al lang niet meer 
alleen om de techniek. Het maken van spre-
kende beelden krijgt steeds meer aandacht. 
Hoe beter je de technische mogelijkheden be-
heerst des te groter worden de mogelijkheden 
om krachtige beelden te presenteren. Als foto-
club willen we elkaar daarin zo veel mogelijk 
ondersteunen. In onze expositie willen we de 
resultaten daarvan aan het publiek tonen.

Op de tentoonstelling laten we vrij werk, 
thematisch werk en meerluiken zien. Een 
audio-visuele presentatie maakt deel uit van 
de expositie. Daarin zijn ook foto’s opgeno-
men van activiteiten tijdens Duizel Connect, 
op zaterdag 9 juli van dit jaar, waar door leden  
portretten gemaakt zijn van het Duizelse 
publiek. Deze portretten zijn te zien op de 
tentoonstelling. De toegang is gratis. 

www.kemfodia.nl

Fototentoonstelling Fotoclub Kemfodia 
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zaterdag 29 & zondag 30 oktober

Opening Grootste Sfeer- & 
Kerstshow van de Kempen! 

€ 0,65 per stuk

12 voor € 4,80

Violen
Groot- en 

kleinbloemig
Diverse kleuren

Vogelpindakaas
Aanvullend voer 
voor tuinvogels
met stukje noot

340 gram

€ 2,69 per stuk

2+1 GRATIS2+1 GRATIS
Volop Violee, Heidd 

& Potchrysantee 

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

acties geldig van
28-10 t/m 03-11-2022 Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks

Kleur de Herfst

Zo echt kan leren zijnOPEN DAG 6 NOV. ‘22

VELDHOVEN (OERLE) - Op zaterdag 5 en 
zondag 6 november organiseert de stichting 
Koers van Oers haar jaarlijkse Boekenmarkt 
Oerle. Deze markt staat bekend als een van 
de grootste boekenmarkten in de regio en 
vindt plaats in dorpscentrum d’Ouw School 
aan de Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven 
(Oerle). Entree is € 1,00 en kinderen gratis. 
Openingstijden: zaterdag van 13.00 tot 17.00 
uur en zondag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Weggevertjes
De voorraad van Boekenmarkt Oerle is ook 
dit jaar weer enorm groot. Vandaar dat er ca-
deautjes worden uitgedeeld. Voor iedere 50e 

bezoeker is er een leuke attentie. Daarnaast is 
het via de sociale media mogelijk om vier ver-
schillende tegoedbonnen te downloaden. Die 
kunt u tijdens de markt inwisselen voor een 
gratis boek. En zoals u van ons gewend bent, 
mag u bij de kassa nog een boekje uitzoeken.

Ruim assortiment
Boekenmarkt Oerle staat bekend om haar 
ruim opgezette, goed gesorteerde assorti-
ment. De boeken zijn gerubriceerd uitgestald 
en er zijn ook LP’s, DVD’s en CD’s te koop. 
Het zijn voornamelijk tweedehands boeken 
die nog in zéér goede staat zijn. Zo zijn er 
romans, thrillers, detectives, literatuur, chic-
klits, liefdesromans, kookboeken, reisboeken, 
naslagwerken, kunstboeken, kinderboeken, 
stripboeken en nog veel meer. 

Koers voor Kids
De kinderredactie van de Koers van Oers,  
de Koers voor Kids, helpt tijdens de boeken-
markt mee met het verkopen van kinderboe-
ken. Er is een leuke kinderhoek ingericht. 
Kinderen kunnen daar op hun gemak door 
een boek bladeren, een kleurplaat kleuren 
of lekker ‘chillen’ als er een verhaaltje wordt 
voorgelezen. 

De stichting Koers van Oers is verantwoor-
delijk voor de maandelijkse uitgave van het 
dorpsblad de Koers van Oers, de website 
www.oerle.info en de Facebookpagina van 
de Koers van Oers. De boekenmarkt wordt 
geheel door vrijwilligers georganiseerd en de 
opbrengst komt volledig ten goede aan het 
dorpsblad en de website.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
secretariaat@koersvanoers.nl of bel Miranda 
van Vlerken, tel. 06-25522567.

Boekenmarkt Oerle
Leuke attentie voor iedere 50e bezoeker!
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andere aspecten, zoals de vrijmarkt, de vrij-
willigers en de kinderactiviteiten, is nog een 
organisatie nodig. Het heeft écht potentie 
want voor de rest wordt er in de omgeving 
weinig georganiseerd op deze dag. De be-
zoekersaantallen liegen er ook niet om: het 
is altijd een succes, rond de 10.000 bezoekers 
per keer. Voor de verenigingen die ons onder-
steunen met handjes, is het een prima manier 
om de clubkas te spekken. Dat was ooit onze 
opzet: één keer per jaar een groot evenement 
organiseren om de contributie van de vereni-
ging laag te kunnen houden. Daarin zijn we 
goed geslaagd, al heel wat jaren is de con-
tributie van BC Bladel niet verhoogd en dat 
geldt voor meer verenigingen die ons onder-
steund hebben.”

Creativiteit
Het staat een nieuwe organisator helemaal 
vrij om Koningsdag in te vullen zoals ge-

wenst. “We dwingen niemand om een brade-
rie te organiseren maar dat er íets te doen is 
op die dag, zouden we wel heel leuk vinden. 
Misschien vinden anderen een festival leuk 
of iets met sport. We zoeken naar een partij 
met voldoende creativiteit om Hapert te laten 
bruisen op Koningsdag.” Koningsdag lijkt nu 
nog ver weg. “Wij begonnen altijd in novem-
ber met de eerste voorbereidingen. Het is 
ook de reden dat we afgelopen jaar nog geen 
markt hebben georganiseerd; door corona 
was het pas laat bekend dat we iets konden 
doen en toen was het te laat om het allemaal 
nog geregeld te krijgen. Het kost tijd maar 
het levert écht iets op. We zijn als organisatie 
zeker bereid om het eerste jaar nog mee te 
kijken, te helpen en te ondersteunen waar we 
kunnen. Wij hebben de contacten en de erva-
ring, die dragen we graag over.”

Bel!
Heb je zin om iets voor Hapert te bereke-
nen op Koningsdag? Om inwoners, toeristen 
en andere belangstellenden een leuke dag 
te bezorgen? Laat dat dan weten aan Henk 
Hermans, hij kan je alles vertellen over de 
mogelijkheden en de overdracht. Bel Henk 
op 06-1121 6678.

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

KONINGSMARKT
WIJ ZOEKEN EEN

ZATERDAG HULP
VOOR ONZE WINKEL HAPERT EN REUSEL.

GOEDE VERDIENSTEN! INFORMEER IN 
ONZE WINKEL OF BEL 06 - 33318139

Beste Klanten,
Om de energiekosten enigszins in de hand 
te houden hebben we, met pijn in ons hart, 

het besluit moeten nemen om 
onze bakkerij en winkels 

vanaf maandag 24 oktober 
op de maandagen gesloten te houden.

We hopen op uw begrip hiervoor.

VASTE 
AANBIEDINGEN

Maandag Melkwit of tarwe € 2,70
Dinsdag Melkwit of tarwe € 2,70
Woensdag Fijn/grof volkoren € 2,70
Donderdag Licht mout € 2,70 
Vrijdag Zesgranen € 2,70
Zaterdag Gelders volkoren € 2,70

Deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

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!

REUSEL - Op maandag 14 november is er 
weer een bijeenkomst van Parkinson de Kem-
pen. De bijenkomst vindt plaats in D’n Aach-
terum, Korenbocht 50 in Reusel. Aanvang is 
om 19.30 uur en de zaal is om 19.00 uur open. 

Tijdens deze interactieve avond gaan diver-
se zorgverleners uit de Kempen met u in ge-
sprek over behandelmogelijkheden, klachten 
en problemen, fabels en feiten, tips en advie-
zen, waarmee parkinsonpatiënten te maken 
krijgen. De mensen met Parkinson, de man-
telzorgers en belangstellenden worden actief 
in de gesprekken betrokken. Op een laag-
drempelige manier gaan we in kleine groe-
pen aan de slag met stellingen die eenieder 
zal aanspreken. De fysiotherapeut neemt u 
mee in de aspecten van bewegen. De diëtiste 
maakt u bewust van de eff ecten van een ge-

zonde leefstijl. De ergotherapeut geeft tips 
om op een veilige manier thuis te kunnen blij-
ven wonen en is ook benieuwd naar uw eigen 
ervaringen. 

De ziekte gaat vaak ook gepaard met mentale 
problemen voor zowel de persoon in kwestie, 
alsook hun dierbaren. De psychosomatisch 
oefentherapeut wil samen met u onderzoe-
ken en laten ervaren dat naast het lichaam 
ook de geest aandacht en zorg nodig heeft. 
Zoals altijd zijn partners en begeleiders van 
harte welkom. Koff ie, thee en wat lekkers 
staan voor u klaar. In verband met de orga-
nisatie van de avond willen wij u dringend 
vragen om u vooraf op te geven via het con-
tactformulier op onze website: www.parkins-
ondekempen.nl of e-mail naar parkinsonde-
kempen@outlook.com.

Bijeenkomst Parkinson de Kempen
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Lekker voor bij de borrel of gewoon 
met rijst en wok-groenten. 

Makkelijke en heerlijke gehaktballetjes. 
Wie houdt daar nu niet van?? 
De avond vooraf maken en in het weekend 
heerlijk borrelen en snacken.

Fijn weekend!

I Love to Cook
met  Ivanka

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

Ketjap balletjes

Ingrediënten
Voor de balletjes:
• 800 gr gekruid gemengd gehakt
• 3 tl sambal brandal
• 2 el ketjap manis
• 4 el paneermeel
Saus:
• 1 gesnipperde ui
• 2 tenen knoflook
• 2 tl kardemon

• 1 tl komijn
• 3 tl sambal brandal
• 2 tl sambal oelek
• 200 ml Ketjap manis
• 2-3 el bruine suiker
• 1 el pindakaas
•  Water

Voor: 4 personen                           Voorbereiding ≈ 25 min                               Klaar in:  45 min

Bereiding
Meng het gehakt met de sambal en het paneermeel. 
Rol er balletjes van, net iets kleiner dan een golfballe-
tje. Bak de balletjes in wat wok-olie mooi bruin aan en 
haal ze uit de pan. Maak nu de saus in dezelfde pan. 
Fruit de ui aan en voeg de knoflook toe. Bak deze een 
minuut mee, doe er de kruiden bij en roer om. Voeg 
de sambals, de ketjap, suiker, pindakaas en wat  (100 
ml) water toe en breng dit zachtjes al roerend aan de 
kook. Schep de balletjes met het uitgelopen bakvet 
erbij en laat 20 min. zachtjes koken op laag vuur. Voeg 
extra water toe wanneer de saus teveel indikt. Het lekkerst is de balletjes een nacht in de saus te laten staan, zodat deze er 
een beetje intrekt. Serveer als borrelhapje of als maaltijd met rijst en wok groenten. Selamat  Makan!

wsz.nl

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

Kom  langs!

Kerstballen
24 stuks

3.95
Per set

• Ø 6cm
• keuze uit
• 24 kleuren

Kom  langs!

KerstballenKerstballen
24 stuks

33.95
Per setPer set

Kom  langs!Kom  langs!

• Ø 6cmØ 6cm
• keuze uitkeuze uitkeuze uit
• 24 kleuren24 kleuren

Kom  langs!Kom  langs!

Doe ook mee met de 

wk pool
gratis - geen inschrijfkosten

mooie prijzen

Vul je voorspellingen in op    www.pc55-wkpool.nl 
Deelnemen kan tot 20 november

20-11 t/m 18-12

BERGEIJK - Op zondag 6 november is er 
live muziek van de band Bingo in het Aqui-
nohuis, Dokter Rauppstraat 52 in Bergeijk. 
Entree is gratis.

Bingo is een band die bestaat uit Giel van der 
Heiden, Hainy Tils en de broers Dennis en 
Twan Jansen. Na jaren in allerlei rockcovers-
bands te hebben gespeeld, hebben ze nu de 
mooiste nummers uit dat repertoire gekozen 
om die te spelen zonder gitaren. Maar met 
piano, bass, drums en zang. Zo zachtjes als 
ze in Club Aquino gaan spelen hebben ze vast 
nog nooit gespeeld. We zijn benieuwd! Clas-
sic rock zonder gitaren, denk aan The Eagles, 

Queen, Andrew Gold, Coldplay, Journey, Roger 
Daltrey, Thin Lizzy, David Bowie, etc.

Kom gerust voor een praatje, een drankje en 
een muziekje. Je kunt op ieder moment bin-
nenlopen en iedereen is welkom. Vergeet uw 
‘Bingo-kaarten’ niet...

De nieuwste informatie over de artiesten is 
steeds te vinden op de facebookpagina van 
Club Aquino. Deze serie concerten wordt 
georganiseerd door Stichting Luisterconcer-
ten Bergeijk in samenwerking met het Aqui-
nohuis en mede mogelijk gemaakt door vele 
vrijwilligers.

Live muziek van Bingo in Aquinohuis
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Mastbos 10 | 5531 MX Bladel
Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl

keukens • interieurs
parketvloeren

VERMAAK

 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

Hoe kom ik in
aanmerking voor
een andere huurwoning?

Tijdens de bewonersavond van Stichting
Huurdersraad de Kempen geven
medewerkers van WSZ graag antwoord
op deze en al uw andere vragen. Zien we
u op donderdag 17 november om 19.00 uur 
in het Hart van Hapert?

REUSEL - Het nieuwe carnavalsseizoen 
staat voor de deur en we maken ons op 
voor een carnaval zonder aanpassingen 
of beperkingen. Daar horen natuurlijk een 
Oppernar, d’r Neff e Nar en Narrenraad bij. 
Zij zorgen er voor dat tijdens carnaval 2023 
Klèn Narrendonk op zijn kop staat. 

Op vrijdag 11 november worden ze gekozen 
en jij kunt er bij zijn. Om mee te feesten, om 
een plekje in de Narrenraad te bemachtigen 
of om te zien wie de strijd om Oppernar of 
d’r Neff e Nar te worden, gewonnen heeft. Het 
gebeurd allemaal op het 31e Grôte Klène Nar-
rengala in De Kei in Reusel. Jij komt toch ook?

Over twee weken is het zo ver. Alle kinderen 
uit Reusel die in (de leeftijdscategorie van) 
groep 6, 7 of  8 zitten, zijn op 11 november van 
harte welkom op het Grôte Klène Narrengala. 
Ze kunnen spelen, hossen en lol maken op de 
muziek van de DJ. Iedereen die wil kan een 
act opvoeren en natuurlijk is ook de Raad 
van Elf aanwezig om er met de kinderen een 
leuke avond van te maken. Het wordt een 
mooi voorproefje op carnaval 2023. De deu-
ren van De Kei zijn vanaf 18.00 uur open. Om 
18.30 uur gaan ze dicht en zal het feest be-
ginnen. Om 22.30 uur gaan de deuren weer 
open en zal snel heel Narrendonk weten wie 
de opvolg(st)ers zijn van Oppernar Floor en 
d’r Neff e Nar Ties.

Voor een plek in de Narrenraad of de titel Op-

pernar of d’r Neff e Nar moet je natuurlijk wel 
iets doen. Laat je, alleen of met een groep, 
van je beste kant zien. Dat kan door te zin-
gen, dansen, playbacken, bandparodie, ton-
proaten, goochelen of wat voor doldwaze act 
dan ook. Niets is te gek. Hou je niet in en geef 
je snel op. Hoe grappiger, hoe beter, want het 
is carnaval. De optredens worden door een 
deskundige jury beoordeeld en voor de beste 
drie optredens is er een prachtige beker én 
een plaatsje in de Narrenraad. Ga snel aan de 
slag met je act of verder met oefenen, zodat je 
goed voor de dag komt op de 11e. 

Voor de mooie rol van Oppernar en d’r Neff e 
Nar vragen we iets extra’s van je. Maar wel op 
een heel eigentijdse wijze. Wij vragen je om 
een filmpje van 111 seconden te maken. Wat 
willen we in jouw filmpje zien? Iets over jezelf, 
wie je bent en waarom je graag Oppernar wilt 
worden.  Gewoon in je eigen woorden en op 
jouw eigen manier. Vanuit alle inzendingen 
wordt de Oppernar en d’r Neff e Nar gekozen. 
Tijdens het Grôte Klène Narrengala wordt 
pas bekendgemaakt wie de Oppernar en d’r 
Neff e Nar 2023 van Klèn Narrendonk zijn. We 
houden het dus spannend voor iedereen tot 
het laatste moment! 

Let op: alleen kinderen uit groep 7 en 8 kun-
nen in de Narrenraad komen. De kinderen 
van groep 6 zijn echter ook van harte welkom 
op deze geweldig leuke avond. Zij kunnen 
dan alvast een keer de sfeer proeven, zodat 
ze het volgende schooljaar voorbereid deel 
kunnen nemen aan de verkiezingen. 

We zijn nog op zoek naar een leuk thema voor 
kindercarnaval 2023 en daar hebben we de 
hulp van de kinderen bij nodig. We vragen alle 
kinderen van groep 7 en 8 een leuk, origineel 
en carnavalesk thema te verzinnen. De werk-
groep bepaalt uit alle inzendingen wat het 
thema wordt en dat wordt tijdens het Grôte 
Klène Narrengala bekendgemaakt. Natuurlijk 
krijgt de bedenk(st)er van het nieuwe thema 
voor kindercarnaval 2023 een leuke prijs. 

Leden van de werkgroep Kindercarnaval 
hebben tijdens een bezoek aan jouw school 
uitnodigingsbrieven uitgedeeld. Voor het in-
schrijven voor de wedstrijd, opgeven als kan-
didaat Oppernar of inzenden van een thema 
zijn inschrijff ormulieren beschikbaar. Deze 
formulieren zijn digitaal te vinden op onze 
website www.narrendonk.nl/nieuws/kinder-
carnaval. Vul het formulier in en mail het 
samen met je muziek of filmpje naar kinder-
carnaval@narrendonk.nl. 

Allemaal veel succes met de voorbereidin-
gen. Wij hopen dat je meedoet en kijken uit 
naar de leuke optredens en enthousiaste 
filmpjes. Dus ga snel aan de slag, vergeet niet 
de inschrijff ormulieren op tijd in te leveren en 
dan zien we elkaar 11 november. Tot dan!

Oppernar en d’r Neff e Nar 
kindercarnaval gezocht!

Oppernar Floor en d’r Neff e Nar Ties

VESSEM - Op donderdag 3 november, om 
20.00 uur, speelt Damast Duo een con-
cert in de Lambertuskerk in Vessem. Het 
duo bestaat uit de violist Shalan Alhamwy 
(Homs, Syrië 1982) en accordeonist Jonas 
Malfliet (Waasmunster, België 1986). 

Alhamwy werd opgeleid als klassiek musicus. 
Hij schreef en arrangeerde voor orkesten, en-
sembles, films en tv-shows. Met een achter-
grond in Arabische muziek is hij thuis in beide 
werelden. Jonas Malfliet voelt zich door het 
reizen en internationale muziekstages in veel 
stijlen thuis. Ogenschijnlijk moeiteloos weten 

zij Oosterse muzikale invloeden begrijpelijk 
te maken voor een Westers gehoor. De mu-
sici spelen met een aanstekelijk speelplezier. 

Reist u mee?   
Iedereen is van harte welkom op 3 novem-
ber. Na afloop is er gelegenheid om bij te dra-
gen aan de concertkosten. Dat kan ook door 
gebruik te maken van de QR-code achterop 
het programmaboekje. Aanmelden kan via 
behoudlambertuskerk@gmail.com. 

De kerkdeur is om 19.30 uur open en aanvang 
van het concert is om 20.00 uur.

Concert van Damast Duo in de Lambertuskerk

Jong Nederland Reusel viert Sint Maarten

Op zaterdag 5 november herdenken we de patroonheilige van onze vereniging: Sint 
Maarten. Ook dit jaar zal de viering van Sint Maarten een dag worden met veel ple-
zier en gezelligheid. De middag zal ingevuld worden met leuke activiteiten voor onze 
leden. Daarna eten we gezamenlijk op de blokhut en in de avond volgt de traditionele 
lampionnenoptocht, toch wel het hoogtepunt van deze dag. 

Alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom 
om met deze optocht mee te lopen. Het zou leuk zijn als je je eigen gemaakte lampion 
meeneemt. Gebruik daarbij alleen lampjes, kaarsjes zijn verboden. Voor de mooiste 
lampion ligt er een prijsje klaar.

We verzamelen om 18.00 uur bij de blokhut aan de Hulselsedijk 32 in Reusel. Vanuit hier 
start de tocht om 18.15 uur. Er wordt gelopen vanaf de Hulselsedijk door de Ossenkant, 
Dooleg, Vijverveld, Horstveld, Dooleg, Rijpershoek, Molenberg, Bakkerstraat, De Vest, 
Kerkstraat, Kruisstraat, Plonderijen, Lokbossen, Groeneweg, Marialaan, Korenbocht, 
Parkeerplaats Sint Jozefschool.

Op de parkeerplaats van de oude Sint Jozefschool wordt rond 19.15 uur een stukje opge-
voerd door Sint Maarten en de bedelaar. Tevens is hier een warm drankje te verkrijgen. 
Ook vindt hier de prijsuitreiking van de lampionnen plaats. Na het stukje en de prijsuitrei-
king wordt er rond 20.00 uur terug naar de blokhut gelopen. Voor de junioren en senioren 
van onze vereniging staat er nog een avondprogramma op de planning. Voor de minioren 
en de rakkers is deze dag afgelopen. 
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Najaar 2022Najaar 2022

Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

Hij was op de basisschool een goede leer-
ling, nam snel zaken op en was erg leer-
gierig. Van zijn hobby’s wilde hij van alles 
af weten. Hij deed daar alle moeite voor. 
De Citotoets maakte hij foutloos. Dat was 
een echte opsteker zou je denken. Maar 
nee, hij bleef onzeker naar de toekomstige 
leerdoelen kijken. Zou dat geen brug te ver 
zijn? Zijn ouders bemoedigden hem en de 
brugklas op de middelbare school verliep 
voor hem vlekkeloos.

Toen kwam corona. Onregelmatig naar 
school, lessen die uitvielen en digitaal 
moesten. Hij zag zijn vrienden onregel-
matig of alleen via de social media. Dat 
zorgde ervoor dat hij zijn onzekerheid  
terugkreeg. Hij moest thuis op zijn kamer 
de studie trachten voort te zetten. Zijn ou-
ders steunden hem van alle kanten maar 
de onzekerheid bleef. Hij kon de zelfstudie 
maar niet onder de knie krijgen, baalde 
van de slechte resultaten. Dat was hij niet  
gewend. 

Met de hakken over de sloot werd hij  
bevorderd naar het volgende leerjaar. Maar 
corona bleef en nog steeds had hij de vaar-
digheid van zelfstudie niet onder de knie. 
Dat is toch iets dat voor iemand van zijn 
leeftijd moet gaan gebeuren. Hij had duide-
lijk de tijd tegen. Op zijn kamer en met hulp 
van de ouders pakte hij die vaardigheid niet. 
Er bleven onvoldoendes komen en er werd 
gesproken over een schooltype lager. 

En toen gingen de scholen weer normaal 
draaien. Hij kreeg weer klassikaal les. Hij 

kwam in een ritme dat hem lag en zijn  
studieresultaten stegen weer naar normale  
hoogten. Hij was zijn moeilijke periode te 
boven gekomen. Hij compenseerde alle 
onvoldoendes en werd zonder onvol-
doende op het rapport bevorderd naar het  
vierde van de vijf leerjaren. 

Voor de jonge tieners die pas hun intrede  
maakten in het voortgezet onderwijs 
was de coronatijd erg zwaar. Een nieuwe 
school, meer zelfstandigheid, meer huis-
werk en dan ook nog veel werken vanuit de 
thuissituatie. Het bevordert niet de nood-
zakelijke regelmaat, discipline en omgaan 
met een nieuwe vriendenkring; zaken die 
voor die leeftijdsgroep zo belangrijk zijn. 
Het is op studiegebied de overgang van 
parate kennis opdoen naar de opgedane 
kennis toepassen. Ik kan me heel goed 
voorstellen dat dit voor veel leerlingen erg 
moeilijk is thuis, eenzaam op de kamer. De 
klas kan daarbij een misschien wel onmis-
bare steun zijn evenals het oogcontact met 
en het direct aanspreekbaar zijn van de  
lera(a)r(es).   

Een ander aspect dat naar voren komt is 
het aangaan van vriendschappen. Dat is 
een belangrijk iets in die leeftijdsgroep. Als 
ook dat via social media moet lopen, ben 
ik bang dat van echte vriendschap weinig  
sprake zal zijn. Je moet dingen samen 
doen en elkaars meningen kunnen horen 
als je elkaar in de ogen kunt kijken. Je moet  
elkaars emoties zien en leren elkaar te  
stimuleren.

De vraag blijft of er meer zelfverzekerdheid 
in zijn leven is gekomen. Was corona daar 
een goed leermoment voor? Dat weten we 
niet, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. 
Corona zal toch wel ergens goed voor zijn 
geweest.

Dick Bos

Coronapuber

column
========================

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

Gespecialiseerd 
in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

REUSEL - ‘Lientje Leeuw naar de ogen-
dokter’. Lientje Leeuw ziet niet zo goed. Ze 
gaat vandaag naar de ogendokter. In de 
wachtkamer komt ze haar vriendjes tegen. 
Zij zien ook niet zo goed. Zouden ze het-
zelfde zien als zij?

Aline Timmermans-van Herk uit Reusel kreeg 
begin 2020 de diagnose Retinitis Pigmen-
tosa. Dit betekent dat zij door een kleine 
koker kijkt, in de toekomst zal dit leiden tot 
blindheid. Als moeder van twee jonge kinde-
ren viel deze diagnose erg zwaar. Daarnaast 

bleek dat er heel weinig boeken voor kinde-
ren over dit onderwerp zijn. Aline wilde haar 
eigen kinderen én anderen uitleggen wat 
deze aandoening betekent. Daarom heeft ze 
het  leuke informatieve en interactieve pren-
tenboek ‘Lientje Leeuw naar de ogendokter’  
geschreven. 

Op zaterdag 5 november, om 11.00 uur, komt 
Aline voorlezen uit haar eigen boek. Kinderen 
met hun (groot)ouders en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom in de biblio-
theek aan het Kerkplein 5 in Reusel.

Reuselse 
Aline Timmermans 
leest voor uit
 eigen prentenboek

HAPERT - Op zaterdag 29 en zondag 30 
oktober wordt er weer een Indoorma-
rathon-wedstrijd georganiseerd in de  
manege van Paardensportvereniging Sint 
Martinus aan Sportpark de Lemelvelden in 
Hapert.

Op zaterdagmiddag beginnen we met de 
marathon onder de man. Op zaterdagavond 
en zondag, de gehele dag, is het tijd voor 
de menners om te proberen hun snelste en 

foutloze rit neer te zetten. Het parcours wordt 
wederom gebouwd door Johan Jacobs, een 
internationale parcoursbouwer met veel er-
varing op EK- en WK-wedstrijden. Gegaran-
deerd spektakel dus!

Ook mogen we dit jaar wederom de wereld-
kampioen onder de 4-span menners ver-
welkomen: Boyd Exell en daarnaast nog een  
internationale 4-span rijder: Glenn Geerts. 
Komt dat zien! De toegang is gratis.

16e editie Indoormarathon Hapert
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M� sterlijk
v� rd� l

U ontvangt tijdelijk een
gratis oogmeting en 

25% korting 
op uw maatwerk glazen*

maak een afspraak op oogwereld.nl
of kom langs in de winkel.

*Vraag naar de voorwaarden.

dé kwaliteits opticien bij u in de buurt oogwereld.nl

jongsma

Holtman • Kerkstraat 4, Reusel • 0497 643309
Van den Borne • Markt 62, Hapert • 0497 360833

Van den Borne • Sniederslaan 25C, Bladel • 0497 383353

ESBEEK - Op zondag 30 oktober organi-
seert IVN-afdeling Kempenland-West een 
natuurwandeling door de bossen van de 
landgoederen De Utrecht en Wellenseind. 
De gidsen die deze wandeling gaan be-
geleiden, zullen deze keer met name aan-
dacht besteden aan de verschillende soor-
ten paddenstoelen die momenteel, dankzij 
de regen van de afgelopen weken, overal 
in de natuur tevoorschijn komen. 

De wandeling begint om 09.00 uur op de par-
keerplaats van herberg In d’n Bockenreijder  
aan de Dunsedijk op landgoed De Utrecht. 
Deelname aan de wandeling is gratis en iedere 
belangstellende, jong en oud, is van harte wel-
kom! De wandeling duurt tot circa 11.30 uur. 

Paddenstoelen of zwammen vervullen ver-
schillende functies in de natuur. Heel veel 
soorten ruimen het natuurlijke afval, zoals 
gevallen bladeren en dood hout, op. Zij bre-
ken deze ‘afvalmaterialen’ af en zorgen ervoor 
dat de stoffen die erin zijn opgeslagen weer 
beschikbaar komen voor bomen en planten. 
Andere soorten leven samen met bomen 
(maar ook andere planten). Hun zwamvlok 

of mycelium is innig verbonden met de wor-
tels van deze bomen. De zwamvlok vergroot 
als het ware het wortelstelsel van de boom, 
waardoor hij beter water en voedingstoffen 
uit de bodem kan opnemen. Als tegenpresta-
tie voedt de boom de zwamvlok met suikers 
die hij aanmaakt in zijn groene bladeren. Een 
derde groep soorten leeft parasitair. Zij eten 
hun gastheer, bijvoorbeeld een boom, bij le-
vende lijve op.

Het wezenlijke deel van een zwam is het my-
celium, maar dat blijft meestal voor onze men-
senogen verborgen. De paddenstoelen die nu 
overal te zien zijn, zijn de vruchtlichamen die 
op de mycelia groeien. Zij dienen uitsluitend 
voor de productie van sporen, de ‘zaadjes’ 
van de zwammen. Deze vruchtlichamen heb 
je in allerlei vormen, maten en kleuren. Die 
grote diversiteit maakt het in de herfst altijd 
weer leuk om op ontdekkingstocht te gaan in 
de boeiende, maar ook mysterieuze, wereld 
van de paddenstoelen en zwammen. 

Ga je mee op zondag 30 oktober? 
Je bent van harte welkom! Meer info: telefoon 
013-5091377.

Wandeling in het paddenstoelenrijk
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REUSEL - Alsof je hebt plaatsgenomen op 
de comfortabele achterbank van een luxe 
taxi, zo wil de band Taksie je rondleiden 
langs de aangename plekjes van de we-
reldmuziek,  met veel luistergenot in een 
ontspannen sfeertje. 

Ze brengt een veelzijdig en boeiend repertoi-
re van levensliedjes uit alle tijden en uit alle 
windstreken - in het Duits, Spaans, Engels en 
natuurlijk ook in het Kempisch dialect. Dank-
zij de inbreng van de accordeon ontstaat er 
een geheel eigen muzikaal geluid, waar een 
vleugje romantiek altijd aanwezig is, maar 
niet doorschiet naar vals sentiment. Zo heeft 
Taksie vanaf het jaar 2000 ruim 15 jaar menig 

optreden in de regio weten uit te bouwen 
tot een waar muzikaal feest. Na een aan-
tal jaren radiostilte, vanwege het wegvallen 
van een tweetal bandleden, heeft de groep 
in een iets gewijzigde bezetting onlangs de 
muzikale handschoen weer opgepakt en zich 
met veel animo op oud en nieuw repertoire 
gestort. De band bestaat nu uit: Ko van Gorp 
(accordeon), Ruud Geboers (basgitaar, zang), 
Jos Jansen (zang, mondharmonica), Jan Aarts 
(percussie) en Henk Krekels (gitaar). 

Nu is het weer tijd om iets te laten zien en 
horen! Voor oude en nieuwe fans treden zij 
op vrijdagmiddag 18 november, vanaf 14.00 
uur, in het Kiezeltje (De Kei) in Reusel.

Taksie leidt weer rond...
Vrijdag 18 november muziekmiddag in De Kei

EERSEL - Op veler verzoek worden komen-
de winter in het Smokkelkot van Kempen-
museum de Acht Zaligheden aan de Kapel-
weg 2 in Eersel drie ‘Consnertmiddagen’ 
gehouden. De muziekmiddagen, afgelopen 
zomer in het museum, vielen bij het pu-
bliek zo goed in de smaak dat veel bezoe-
kers zich afvroegen of het niet mogelijk is 
om in de winter ook iets met muziek in het 
museum te doen. Aan hun verzoek wordt 
gehoor gegeven in de vorm van drie zoge-
noemde ‘Consnertmiddagen’. 

De optredens tijdens de ‘Consnertmiddagen’ 
hebben een intiem karakter en vinden plaats 
op zondag 6 november, zondag 18 december 

en zondag 29 januari in het Smokkelkot. De 
deuren zijn geopend vanaf 14.00 uur en de 
optredens beginnen om 14.30 uur. Uiteraard 
kan een kop snert daarbij niet ontbreken.

De spits wordt zondag 6 november afgebe-
ten door Mrs. P. Rules. De band speelt zowel 
ingetogen als uitbundige akoestische covers 
met een persoonlijke twist, geïnspireerd door 
onder andere Bob Dylan, Tom Waits, Beth 
Hart en John Lennon. Omdat het Smokkelkot 
niet meer dan zo’n 70 bezoekers kan herber-
gen moet vooraf een plek worden gereser-
veerd. Dat kan per e-mail (receptie@kem-
penmusem.nl) en telefonisch (0497-515649). 
Entree is € 3,00.

‘Consnertmiddagen’ in Kempenmuseum
Met op zondag 6 november Mrs. P. Rules

Mrs. P. Rules
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Bekijk de planning. 
Lees meer en reserveer

Theater voorstelling:             
“Positief coachen”                                                          

Gratis lunch

Verschillende 
standhouders

Gratis 
toegang

15 diverse sprekers
Op het programma:

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

Ben je een bevlogen trainer of 
bestuurder van een vereniging?
Op 5 november staat de eerste Kaderdag sport- en bewegen 
van Stichting Kempen in Beweging op het programma. Een dag 
vol inspiratie voor enthousiaste trainers en bestuurders van 
sportverenigingen en andere beweegaanbieders. Het programma 
bestaat uit vijftien verschillende sprekers die kennis overdragen 
over diverse onderwerpen. 

Kaderdag 2022

6 NOVEMBER

10.00 - 15.00 UUR
OPEN DAG

Wegens 
verbouwing aan 

onze winkel zijn we 
maandag 31 oktober 

t/m 2 november 
gesloten.

Vanaf donderdag 
3 november leuke 
openingsacties!

gesloten.
Vanaf donderdag 
3 november leuke 3 november leuke 
openingsacties!

3 november leuke 
openingsacties!

3 DAGEN 
LANG
20% 

KORTING!

DA Drogisterij & Mooi Parfumerie Antonius 
Markt 21 | 5527 EN Hapert
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Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen

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

AFHAALPUNTEN

De lokale krant bij de koffie/thee.....

Heb je PC55 een 
keer niet ontvangen?

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

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

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Wat zijn het toch een mopper-
konten, die vrouwen. Althans, dat zou je 
gedacht hebben als je aanwezig was ge-
weest bij het Vrouwennetwerk van OBGB. 
Er werd wat afgemopperd en dat was pre-
cies de bedoeling; even lekker van je af 
grommen en dóór. De conclusie van de 
avond was dan ook het soms fijn is om 
even je frustratie eruit te gooien maar dat 
mopperen niets oplost.

VGI Groep
De ruim zestig dames werden hartelijk ont-
vangen bij Willems Groep op het Kempisch 
Bedrijven Park, waar Wilmy van Geel in een 
korte presentatie het bedrijf dat zij samen met 
haar man Marco heeft opgebouwd. Omdat er 
verder te weinig dames in het bedrijf werken, 
werd de uitgebreide rondleiding door de be-
drijfshallen door heren verzorgd, maar die 
mochten daarna meteen naar huis. Want er 
moest gemopperd worden. Door de dames.

Mopperen mag
De workshop werd gegeven door Els die de 
aanwezige dames uitlegde dat mopperen 

niet alleen negatief is. Het is ook een manier 
om contact te maken en verbinding te zoe-
ken. Het is niet verkeerd om je ongenoegen 
te uiten en te laten merken dat je ergens last 
van hebt. Zo lang het je leven niet overneemt, 
tenminste. 

Workshop
Na een korte warming-up vroeg Els de groep 
om een top 5 van punten waarover je graag 
moppert, op te schrijven. Dat kinderen hun 
rommel niet opruimen stond met stip bo-
venaan. Verkeersergernissen was een goede 
tweede en het weer stond – hoe verrassend 
– op drie. In korte, soms hilarische opdrach-
ten werden de moppers doorgegeven en 
gedeeld. Daarna was het de bedoeling om 
de ergernissen te versterken of juist af te 
zwakken, zodat ze in het juiste perspectief 
geplaatst konden worden. Mopperen helpt 
soms even maar het leven is leuker als je irri-
taties weg kunt lachen.

Netwerken
Wederom mag van een succes gesproken 
worden; de nieuwe organisatie bracht weer 
veel dames op de been, die tijdens de net-
werkborrel nieuwe contacten legden en be-
staande contacten verstevigden, zonder te 
mopperen. 

Voor de volgende Vrouwennetwerkbijeen-
komst worden alweer plannen gemaakt. Daar 
verandert dan één ding: vrouwen die niet 
aangesloten zijn bij OBGB, betalen vanaf dan 
€ 15,- om het Vrouwennetwerk te bezoeken.

Lachen om moppe(er)en
Vrouwennetwerk bij VGI Groep 
over klagen, zeuren en zagen

“Ik ben mijn moeder kwijt”
Zo begint de voorstelling die theatermaker 
Madeleine Matzer maakte over haar moe-
der, die de ziekte van Alzheimer kreeg. Over 
de moeder die ze verloor, maar net zo veel, 
of misschien wel vooral, over de moeder die 
ze vond.

‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ is 
een positief verhaal over dementie waarin 
Madeleine op zoek gaat naar antwoorden op 
de vele vragen rondom het omgaan met de-
mentie. Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de 
rol van de moeder met dementie als die van 
de zoekende dochter en wordt daarbij muzi-
kaal bijgestaan door Helge Slikker (bekend 
van o.a. Miss Molly & Me).  

De voorstelling is gemaakt voor theaterlief-
hebbers, maar ook voor mantelzorgers, vrij-
willigers, zorgprofessionals en iedereen die 
ooit met dementie in aanraking zal komen. 
Op vrijdag 16 december, om 20.00 uur, is de 
voorstelling te zien in Gemeenschapshuis De 

Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde. Kaarten 
kosten € 16,- per stuk (voorverkoop) en zijn te 
koop via www.tschouw.nl.

Deze voorstelling is geprogrammeerd in sa-
menwerking met de Werkgroep Dementie-
vriendelijke Gemeente.

‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’
Theatervoorstelling over omgaan met dementie

REUSEL - ANWB AutoMaatje is een vervoer-
service waarbij vrijwillige chauff eurs minder 
mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauf-
feurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. 

Het kan gaan om een rit naar het ziekenhuis, 
fysiotherapeut, de dokter of om koff ie te drin-

ken in de stad, familie te bezoeken, naar de 
kaartclub te gaan of zelf de boodschappen te 
kunnen doen. Onderweg maak je een praatje 
en waar nodig bied je de helpende hand.

Op dinsdag 1 november, om 14.30 uur, komt 
Henk van Hugten van Cordaad Welzijn na-
mens gemeente Reusel-de Mierden in D’n 
Aachterûm uitleg geven over de werking van 
AutoMaatje. Bij binnenkomst wordt er een 
kopje koff ie/thee aangeboden. Ook kinderen 
zijn welkom!

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

Bespaar geld én 
voorkom familieleed 
met een goed 
testament!
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De grootste voordelen van een testament
 Bespaar op de erfbelasting

 Benoem een of meer executeurs
 die de nalatenschap regelen
 naar jouw wensen

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

EEN TESTAMENT VOOR IEDEREEN !

Veel mensen denken dat een testament maken niet nodig is. 
Omdat de wet alles al regelt, of omdat het vermogen niet groot 
genoeg is. Het tegendeel is waar volgens Lexperience notarissen  
in Eersel: een testament kan voor iedereen nuttig zijn.

Wettelijke regeling
De wet bepaalt bijvoorbeeld dat de langstlevende echtgenoot 
alle goederen erft maar ook alle schulden moet betalen, waar-
onder de erfbelasting van de kinderen. De kinderen erven  
een niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot: 
een tegoedbon.

Maar wat als bijvoorbeeld jouw vermogen in de overwaarde 
van het huis zit en jij de erfbelasting over de tegoedbon van de  
kinderen moet betalen? Of als jij zelf wilt bepalen wie de nalatenschap afwikkelt?

Tussenschakel
Eric de Jong (notaris): “Soms zie ik advertenties voor lezingen over dit onderwerp. In een  
zaaltje, waar de buurman misschien ook zit, wordt een algemeen verhaal gepresenteerd. Voor 
persoonlijke vragen is weinig gelegenheid, als je al durft met de buurman erbij. Daarvoor 
is een tweede gesprek nodig. Niet gratis en nog steeds niks geregeld. Je moet immers nog 
naar de notaris, voor een derde en vierde gesprek. Dat is niet de eigen notaris en die moet  
uiteraard ook worden betaald. Al met al omslachtig, onpersoonlijk en onnodig duur volgens 
mij.”

De specialist
Waarom niet direct naar de specialist? Bij Lexperience, hét notariskantoor in de Kempen voor 
ondernemers, nalatenschappen, familierecht & estate planning, kun je vrijblijvend terecht voor 
een persoonlijk adviesgesprek. In zo’n gesprek kun je in een veilige omgeving jouw wensen 
bespreken. Aan de hand van het vermogen kan worden bekeken hoeveel op de erfbelasting 
kan worden bespaard, of op de eigen bijdrage voor langdurige zorg.

Voorbeeld
Van getrouwde ouders met twee kinderen laat de eerste ouder bij overlijden € 120.000 als 
erfenis na (de overwaarde van de woning). Zonder testament kan de erfbelasting hierover 
oplopen tot circa € 4.000, te betalen door de langstlevende echtgenoot. Bij een erfenis van  
€ 300.000 tot € 16.000 (afhankelijk van fiscale rekenregels). Met twee goede testamenten voor 
veel minder kan de erfbelasting vaak worden beperkt tot nul.

Uitnodiging
Neem contact op met Lexperience voor een vrijblijvende afspraak; privé, zonder extra kosten. 
Je bespreekt jouw wensen met de verantwoordelijke voor het opstellen van het testament. 
Kort daarna worden de aktes getekend en heb je de zaken op orde.

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ  Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl • www.lexperience.nl

IN AKTIE

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Toen de oorlog in Oekraïne  
uitbrak was Martine Kuijken één van de 
eersten die zich aansloot bij een konvooi 
om hulpgoederen naar het land te bren-
gen. De ellende is daar nog niet voorbij en 
dus gaat ze nog een keer. Deze keer gaat 
Thea Tinga met haar mee. Ze zijn nu druk 
met het inzamelen van goederen en vol-
doende financiën om de diesel te kunnen 
betalen.

Mensen helpen
“Toen ik in februari een oproep zag van 
transporteur Gerard de Rooij, heb ik geen 
moment getwijfeld om me aan te sluiten”, 
vertelt Martine, vrachtwagenchauffeur van 
beroep. “Het zit in me om mensen te helpen, 
ook vanuit mijn geloof. We zijn in februari met 
veertig vrachtwagens vertrokken en we zijn 
precies tot de grens gereden. Verder konden 
en mochten we niet. We weten wel zeker dat 
alle spullen goed zijn verdeeld en echt bij de 
mensen die het nodig hebben, terecht zijn 
gekomen. Ik had afgesproken dat ik mijn er-
varingen op papier zou zetten maar dat is me 
niet gelukt. Ik was zó onder de indruk van de 
ellende die ik gezien heb, ik kreeg het niet 
voor elkaar om het op te schrijven.”

Langste sjaal van Nederland
Martine en Thea kennen elkaar vanuit de 
protestante kerk. “We zijn bevriend geraakt 
en helpen elkaar waar we kunnen”, vertelt 
Thea. “Toen ik hoorde dat Martine weer van 

plan was om richting Oekraïne te rijden, be-
sloot ik om een steentje bij te dragen. Ook ik 
word enorm geraakt door de ellende die er 
is. De vluchtelingenstroom is nog lang niet 
ten einde en de winter komt eraan. Je moet 
er toch niet aan denken dat je met bijna niks 
je huis uit bent gevlucht en afhankelijk bent 
van de goedheid van anderen? Ik heb alle 
contacten die ik heb ingezet om te proberen 
spullen te krijgen. Het mooiste wat we gekre-
gen hebben, is de 7,7 kilometer sjaal die door 
bewoners en vrijwilligers van Oktober is ge-
breid. Daarmee hebben ze de titel ‘Langste 
sjaal van Nederland’ verdiend. Maar ja, wat 
doe je met zo’n lap? Ze hebben de sjaal in 
stukken geknipt en daar worden nu dekens 
van gemaakt. Dózen vol komen onze kant op 
en daar zijn we heel blij mee.”

Trekker doneren
In eerste instantie was Martine van plan om 
met een personenwagen met aanhanger te 
gaan rijden. “Dat idee is van de baan”, vertelt 
ze. “We hebben nu al zoveel spullen dat we 
wel met de truck moeten. We zijn in contact 
gekomen met Bob Wouda en hij heeft zieken-
huisbedden gedoneerd. Die gaan dus mee. 
Dankzij de oproep die ik deed op Radio 5 
hebben we al heel veel spullen. De oplegger 
zit bijna vol.” Wanneer de truck gelost is, rijdt 
Martine terug naar Nederland, koppelt de op-
legger af en doneert de trekker dan ook aan 
Oekraïne. Daar is de wagen zo hard nodig. 
Als ik ‘m hier inruil, krijg ik er wel wat voor 
terug maar ik heb liever dan ze ‘m daar gaan 
gebruiken.”

Contact
Wie nog spullen heeft mag Thea bellen op 
06-33422918. “We zijn vooral op zoek naar 
winterkleding, slaapzakken, dekens, dek-
bedden, powerbanks, hoofdzaklampen en 
medicijnen, zoals paracetamol. Als je me 
belt, spreek ik af waar en wanneer de spullen 
gebracht kunnen worden. Dat mag ook elke 
zondag na de dienst in het Witte kerkje in Bla-
del. Het is mooi om te zien dat we nu al veel 
spullen hebben gekregen, dankzij de oproep 
van de dominee. Hartverwarmend om alle  
reacties te zien.”

Wil je een donatie doen om de diesel te spon-

soren – 2500 kilometer enkele reis, een truck 
die 1 op 3 rijdt, er is nogal wat diesel nodig – 
dan kun je een bedrag storten op NL68 RABO 
0373 730713 t.n.v. CVK Protestante gemeente 
Veldhoven, onder vermelding van Oekraïne. 

Het vertrek staat gepland op 27 november. 
“Dan ga ik eerst nog naar de kerk”, vertelt 
Martine. “Na de dienst haal ik Thea op, de 
trekker met oplegger staat dan al klaar. Thea 
heeft beloofd dat zij deze keer de verslagleg-
ging zal doen. Ik rijd, zij schrijft, een mooie 
samenwerking maar het voornaamste is dat 
we dankzij deze actie de vluchtelingen uit 
Oekraïne kunnen helpen.

Hulpkonvooi naar Oekraïne
Martine Kuijken en Thea Tinga uit Bladel 
zamelen goederen in voor oorlogsvluchtelingen

Martine en Thea kennen elkaar vanuit de protestante kerk. “We zijn bevriend geraakt en helpen elkaar waar we kunnen”, 
vertelt Thea. “Toen ik hoorde dat Martine weer van plan was om richting Oekraïne te rijden, besloot ik om een steentje 
bij te dragen. Ook ik word enorm geraakt door de ellende die er is. De vluchtelingenstroom is nog lang niet ten einde 
en de winter komt eraan.”
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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!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROEN  BERLINGO  1.6D  VAN 4 DRS GRIJS 2008 POA
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 5950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
OPEL  AGILA  1.2I  HB  5 DRS.AC BLAUW 2009 4950
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2009 POA
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2011 4250
PEUGEOT  107  5 DRS ROOD 2011 POA       
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750
VW  FOX    3 DRS.      PS GRIJS 2009 POA

Originele Nederlandse auto’s met gegarandeerde kilometer standen.
 Al meer dan 30 jaar uw auto-dokter van de Kempen!

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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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 Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013

OPHEFFINGSOPHEFFINGS
UITVERKOOPUITVERKOOP
VANAF MAANDAG 17 OKTOBER

T/M ZATERDAG 3 DECEMBER

50%50%
KORTING OP ALLES

(M.U.V. SNIJBLOEMEN)

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

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

BLOEMENATELIER BASTEN BLOEMENATELIER BASTEN 
BLIJFT IN HAPERT!BLIJFT IN HAPERT!
Twan en Yvonne van ‘Twice as Nice’ uit Hapert 
nemen het stokje over van Ad en Yvonne Basten.

Dit gaat gebeuren vanaf 1 februari 2023 in een geheel 
vernieuwd pand aan de Oude Provincialeweg 61 in Hapert.

Ad gaat achter de schermen, samen met zijn creatief team, 
met hen samenwerken zodat de kwaliteit en service gewaarborgd blijft.

Tot 3 december kunt u nog profiteren van een leuke korting in het 
pand aan de Kerkstraat. Vanaf 5 december tot 1 februari verhuist de 
bloemenwinkel tijdelijk naar ‘Twice as Nice’ aan de Kerkstraat in Hapert.

We zien jullie graag in onze winkel!

Ad & Yvonne
Twan & Yvonne

Kom  langs!

Kerstman / vrouw
Staand

7.50

9.95

19.25

34.75
Hoogte 80cm
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Hoogte 30cm
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Kom  langs!Kom  langs!

REUSEL-DE MIERDEN - 20 november en 11 
december organiseert Stichting Duofietsen 
Reusel-de Mierden twee herfstwandelin-
gen waar iedereen aan mag deelnemen. De 
afstand van de wandelingen is ongeveer 10 
km en een verkorte route is mogelijk. 

De tickets zijn vanaf 7 november te koop bij 
Moois Crea Kado, Markt 22 en bij IJsboerderij 
Fabor, Hamelendijk 5. Telefonisch bestellen 
kan ook bij Ad van Limpt, tel. 06-23465275 of 

per mail a.limpt43@upcmail.nl. De ticket kos-
ten € 7,50 en men krijgt hiervoor onderweg of 
na afloop koff ie/thee, soep, broodje gehakt-
bal en een ijsje.

Ondanks dat de fietsen nu op stalling staan kan 
men zich als vrijwilliger opgeven voor het ko-
mende seizoen 2023. Half april starten we weer 
met fietsen met inwoners uit Reusel-de Mierden. 

www.duofietsenreusel.nl

Twee herfstwandelingen 
Stichting Duofi etsen Reusel-de Mierden

HOOGE MIERDE - Op 4 en 5 november 
opent De Schakel haar deuren voor Proms 
Music On. We nodigen je van harte uit om 
te komen genieten van een heerlijke, luch-
tige muzikale avond waar muziekvereni-
ging Sirena samen met een te gekke band, 
zanggroep Nova, solisten Fabiënne Jansen, 
Bente Michiels en Thijs van Gisbergen een 
spetterende show brengt. 

Dit alles wordt gepresenteerd door Henrike 
Brouwer die zelf het publiek ook enorm 
zal verrassen. Wij hebben er heel veel zin 
in. Reserveer snel een kaartje via tickets@
sirenahoogemierde.nl. Vergeet niet te ver-
melden welke avond en met hoeveel perso-
nen je komt! Locatie: De Schakel, De Stad 5 
in Hooge Mierde. Aanvang is om 20.00 uur en 
de deuren gaan om 19.30 uur open.

Proms Music On
Muzikale avond van Muziekvereniging Sirena
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LIJSTENMAKERIJ VAN ANTWERPEN 
BESTAAT 25 JAAR 

Luister aanstaande woensdag 2 november vanaf 12.30 uur naar 
het gesprek met Cees van Antwerpen over het 25-jarige bestaan 
van Lijstenmakerij Van Antwerpen in Eersel. 

Op precies 16 juni j.l. bestond het bedrijf van Cees en z’n vrouw Heidi 25 jaar. Mooie reden 
om een expositie wedstrijd te organiseren waarbij de beroemdste boom in Bladel, de Hek-
senboom, zowel door amateurs als professionals in beeldende kunst aan het schildersdoek 
werd toevertrouwd. Bij de afsluiting van deze expositie wedstrijd werd gekeken wie het 
mooiste schilderij van de Heksenboom heeft gemaakt. De trekking daarvan is intussen live 
op Kempen FM afgesloten. Uitslag is te vinden op hun website. Hoofdprijs is een fotoshoot 
door Geert-Jan Timmermans ter waarde van 200 euro. 

Alle info: www.lijstenmakerijvanantwerpen.nl  

Luister aanstaande woensdag 2 november vanaf 12.30 uur naar het lunchprogramma 
met Frank van Loon. Herhaling op zaterdag 5 november vanaf 11.00 uur met Ties van  
der Stas.

Foto: Geert-Jan Timmermans, www.timmermansoog.com 

97.2 FM - 105.7 FM - 106.1 FM - Kabel 94.4 FM

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

  Voordelen:
• Transparante prijzen
• Moderne lenzenpraktijk met de 
 allernieuwste meetapparatuur

• Alle type lenzen: zachte en harde 
 lenzen, daglenzen, nachtlenzen, 
 multifocale lenzen

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

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

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst
voor een toekomstig CPO-project in Hapert
Woensdag 9 november 2022 - 19.30 uur MFA ‘Het Hart van Hapert’

Het is alweer enige jaren geleden dat wij als bestuur van het GBOH (Georganiseerd 
Burger Overleg Hapert) hebben besloten ons te gaan inzetten om ook in Hapert 
een CPO-project ‘van de grond te tillen’ (CPO staat voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap). Daarvoor hebben wij onder andere met een aantal toen 
geïnteresseerde jongeren ons laten informeren wat daar zoal bij komt kijken. 

Daarbij ontwikkel je met een groep (jongeren of een mix van jongeren en ouderen) samen een nieuw woonwijkje. 
Nadien hebben wij het College van B&W van de gemeente Bladel van een en ander op de hoogte gesteld en ook 
verzocht – ervan uitgaande dat hiervoor voldoende belangstelling zou bestaan in Hapert - om alvast zich te gaan 
oriënteren op een daarvoor geschikte locatie in Hapert. Daarbij mogen de totale grond- en infrastructuurkosten niet 
te hoog zijn om een en ander haalbaar te maken. Overigens was van meet af aan duidelijk dat een CPO-project in 
Hapert het College van B&W bijzonder aanspreekt. 

Tijdens de Openbare Klankbordgroep bijeenkomst van het GBOH op 1 juni jl., waarbij ook veel jongeren aanwezig 
waren, gaf het College van B&W aan het bestuur van het GBOH aan om nu eerst maar eens een lijst van mogelijk 
geïnteresseerden te overleggen. Met andere woorden: een duidelijk kip-ei verhaal. Als bestuur van het GBOH heb-
ben wij daarvoor in de tussentijd een gesprek gehad met dhr. Frits Pijnenburg over zijn plan van aanpak (bij de 
Locatievereniging Bladel) voor een CPO-project aan de Lange Trekken in Bladel. De gemeente Bladel heeft immers 
deze Locatievereniging aangewezen bij de verdere ontwikkeling van dat plan. Frits wil ons graag zijn diensten 
aanbieden en zal ons komen informeren over de mogelijkheden om ook in Hapert een CPO-project op te starten.

Voor thans en in de toekomst geïnteresseerden voor een CPO-project in Hapert, organiseren we daarom op 
woensdag 9 november om 19.30 uur in de MFA ‘Hart van Hapert’ een informatieavond met onder meer een 
presentatie van wat een CPO zoal inhoudt en wat daar verder bij komt kijken. Wij hebben de indruk dat hiervoor 
veel belangstelling bestaat. Wij nodigen dan ook een ieder uit voor deze informatieve bijeenkomst. 

Bestuur Georganiseerd Burger Overleg Hapert

Energie besparen is makkelijk, als je weet 
waarop je moet letten. Met goede isolatie 
blijft de warmte beter in huis. Zonnepa-
nelen wekken je eigen duurzame stroom 
op. En met de snelle bespaartips van 
Milieu Centraal verlaag je je energiere-
kening zonder dat het je iets kost. Milieu 
Centraal zet de stappen die jij kunt nemen 
op een rij.

Bespaartips in het kort
-  Slim omgaan met je verwarming kan je veel 

geld schelen. In een groot, oud huis zelfs 
honderden euro’s! Zet de verwarming ‘s 
nachts bijvoorbeeld op 15 graden en ver-
warm geen kamers waar je niet bent. 

-  Ook op warm water kun je met simpele 
maatregelen flink besparen. Bijvoorbeeld 
met een waterbesparende douchekop of 
door simpelweg wat minder lang te dou-
chen. 

-  Als je weet waar jouw energie aan op gaat, 
kun je gaan besparen. Met een eenvoudige 
energiemeter of een energieverbruiksma-
nager kom je erachter hoeveel stroom je 
apparaten gebruiken. Zo spoor je makkelijk 
energievreters in huis op. 

-  Loop ook eens door je huis om te zien waar 
nog gloeilampen hangen en vervang die 
door zuinige LED-lampen. 

Check alle tips op www.milieucentraal.nl/
energie-besparen. Wil je weten waar jij snel 
kunt besparen? Doe de Bespaartest op www.
verbeterjehuis.nl/wizard en kom erachter.

Snelle bespaartips 
van Milieu Centraal

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

Het advies van een echte slaapexpert!

25% korting op alle 
              Cool Motion 
matrassen!

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

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

www.delaatslaapexpert.nl

*Voorwaarden in de winkel

De actie* is geldig van 3 oktober t/m 20 november

              Cool Motion 

                         Cool Motion
Het Cool Motion matras bestaat uit een combinatie van pocketveren, 
met daarop de bekende schuimlagen. Deze combinatie voegt het beste 
van twee werelden samen en verhoogt het comfort. Bovenop vind je een 
laag van innovatief traagschuim dat zich vormt naar de contouren van 
je lichaam. Je voelt jezelf ‘s ochtends direct fris en compleet uitgerust.

                         Multi Motion 
Het Multi Motion bed is het school-

voorbeeld van slim design. Dit stijlvolle 

ledikant ondersteunt de hybride tech-

nologie die M line matrassen biedt en 

is speciaal ontworpen om onze matra-

seigenschappen verder te versterken. 

Centraal hierin zijn de ingebouwde 

zonering en latten / mini-pocketveren 

in de bedbodem, wat het slaapcomfort 

versterkt en een ergonomische slaap-

houding verzekert.

15%
korting op het 

MLine Multi 
Motion bed

                         Cool Motion                         Cool Motion

                         Multi Motion 



1628 oktober 2022

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

#2

7 2 7 2
1 2 3 8 6

1 3 4 4 5 2
5 5 2 8 4

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

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

2 5
4 3 9

1 8
7 4 1 5 2 3 7

3 5 1 7 9
3 9 6

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

6 8 9 1 1
5 1 2 8 1 4

6 3 8 2 4
9 2 5 3

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

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 43

Im
agination is the one w

eapon in the w
ar against reality.

-- Jules de G
aultier

1 2
5 9 1 6 8 3

6
7 2 1 8 3

1 6 8 7 5 2
5 8 3 9 1

9
9 6 2 7 8 1
7 8

De winnaar van vorige week is: 

Karel Seuntiens  
uit Hoogeloon

met de oplossing: 
‘Naar de wapens grijpen’

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

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
een heerlijke luxe vlaai, 

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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 43

H
e is the best sailor w

ho can steer w
ithin few

est points of the w
ind,

and exact a m
otive pow

er of the greatest obstacle.
-- H

enry D
avid Thoreau

6 5
7 2 8

9 7
6 7 3 9

8 1
2 8 1 3

4 5
2 9 1

9 6

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #14

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

G I T T U R T C Y E K C O H T
S C H U I M E T E R J A V W T
R E K K I N K E H L M T E G O
E E F Y R O C O K T L N E L L
E I G O L O R T S A D O N I S
L A C E U E O A U T L R M N R
E A K A N N V S E U B F O S E
W N N I M R D B T E R A S T D
R T T G U R A A M P J E A E N
O R L E D R A K T I N R B R I
E E L G R R B F D I E E O E K
G K O C G H A S N X O U T N A
I K T F R E U D I A A N E U R
N E H E E L A L I M M I U T A
G N I R K S E E L G E E R R B
www.puzzelpro.nl©

AANTREKKEN
ADONIS
AFNAME
ASBAK
ASTMA

ASTROLOGIE
BARAK

CELLO
CORYFEE
ELIXER
ENTER

FARMACIE
FOUNDATION
FREUDIAAN

FRONT
GLINSTEREN

GRAAT
HEELAL
HOCKEY
HOREN

KINDERSLOT

KLEURVAST
KNIKKER

KOSTBAAR
KROOST

LANGDRADIG
LEESKRING

METER

MISBRUIK
RAAMPJE
REEKALF
REGEN
REÜNIE
RIETJE

SABOTEUR

SCHUIM
TINCTUUR
TRUTTIG
TUNER

VEENMOS
WELEER

WROEGING

 Oplossingswoord

G I T T U R T C Y E K C O H T
S C H U I M E T E R J A V W T
R E K K I N K E H L M T E G O
E E F Y R O C O K T L N E L L
E I G O L O R T S A D O N I S
L A C E U E O A U T L R M N R
E A K A N N V S E U B F O S E
W N N I M R D B T E R A S T D
R T T G U R A A M P J E A E N
O R L E D R A K T I N R B R I
E E L G R R B F D I E E O E K
G K O C G H A S N X O U T N A
I K T F R E U D I A A N E U R
N E H E E L A L I M M I U T A
G N I R K S E E L G E E R R B
www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Strijd • Oplossing: Naar de wapens grijpen • Antwoorden: A: Benzinetank – 
B: Moraalridders – C: Vertaalslag – D: Afweerstof – E: Denktank – F: Met hangen en wurgen – G: Kogelgewrichten 
– H: Krachtmeting – I: Relschoppen – J: Waterkanon – K: Stammenstrijd – L: Hoekschop – M: Jachtgeweer – 
N: Mokerslag – O: Een partijtje matten – P: Startpistool – Q: Hagelslag – R: Burentwist

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

Woordzoeker

Haunted Haunted 
HouseHouse
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Het nieuwe ‘Snoeperke’ ligt in de winkel!

30 horecaondernemers uit de 
hele regio bieden je wederom de 
mogelijkheid om te genieten van 
een heerlijk hapje voor zo’n € 1,65 
per gerechtje. Ontdek wat onze 
Snoeperkes deelnemers te bieden 
hebben, geniet van de gastvrijheid 
en laat je verrassen door het lekkers 
in deze mooie regio.

Het Snoeperke is een geliefd cadeau 
om te geven, verjaardag, jubileum, 
bedankje, de feestdagen, hoewel het 
nog een ver weg lijkt, het dichterbij is 
dan je denkt. En wat is erop tegen om 
jezelf, je vrienden, (klein)kind ermee te 
verwennen?!

Veelgehoorde uitspraken van onze 
enthousiaste ervaringsdeskundigen 
over het Snoeperke: “Leuk om te 
geven, maar ook zeker leuk om zelf te 
gebruiken.” “Zo hebben we een doel.” 
“Iedere keer weer een verrassing.”

Hoe zit het ook alweer 
met de Snoeperkes?
Een heerlijk hapje voor de kleine trek. 
Te besteden bij een van de deel-
nemende horecagelegenheden. In het boekje staat beschreven wat je op welke 
locatie krijgt. Je hebt keuze uit twee verschillende boekjes met ieder 12 bonnen erin, 
voor slechts €19,95. Maak een leuke fiets- of wandeltocht en laat je verrassen door 
de lekkere goedverzorgde Snoeperkes.

Meer weten? 
Kijk voor deelnemende horeca, de gerechtjes en spelregels op: 

www.visitbladel.nl en www.visitreuseldemierden.nl

Ga vooral Genieten en laat het je smaken!

WWW.PIUSX-COLLEGE.NL

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

6
november

van 10.00 tot
14.00 uur

Open Huis

HOOGE MIERDE - Op zaterdag 5 novem-
ber zijn er in het hele land natuurklussen te 
doen die bijdragen aan natuurbehoud- en 
herstel, zoals wilgen knotten, bollen plan-
ten, insectenhotels bouwen, bomen plan-
ten en veel andere activiteiten. En die hulp 
in natuurgebieden is hard nodig.  

Natuur- en (Weide) vogelvereniging Reusel-
De Mierden doet hier ook weer aan mee. We 
gaan dit jaar naar het Zwartven in Hooge 
Mierde. De werkzaamheden zijn boompjes en 
struiken verwijderen, de hei opschonen e.d. 

We verzamelen om 09.00 uur halverwege het 
Turnhoutsepad. De verwachte eindtijd is om 
15.00 uur. Er wordt voor koff ie, thee, frisdrank 
en lunch gezorgd. 

Meer informatie en aanmelden kan via: 

www.natuurwerkdag.nl
info@weidevogelvereniging.nl

Zaterdag 5 november Natuurwerkdag
Samen iets doen voor natuur en klimaat
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Wie helpt ons uit de brand?

Post Hapert zoekt jou!

Ben jij dit ?                       

Kom dan naar één van onze 

vrije inloopavonden
en maak kennis met het brede inzetgebied van 

Brandweer Hapert. 

We nemen ruim de tijd voor het beantwoorden 
van vragen en je mag meedraaien in een 

oefening.

De inloopavonden staan gepland op:

Maandag 31 Oktober
Dinsdag 22 November
Woensdag 14 December

Vrije inloop: van 19:00 tot 21:00 uur 

Waar: Planetenlaan 1 te Hapert 

of 

meld je aan op JOUWBRANDWEER.NL

of 

bel voor meer info: 06 2044 2568

De mooiste keukens, 
inbouwkasten, 
badkamermeubilair, 
schuifwanden en 
kantoorinrichting.

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

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!

ZA. 5 & ZO. 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).
Boekenmarkt (LP's, DVD's en CD's). 
Voor iedere 50e bezoeker een verrassing!

ZONDAG 6 NOVEMBER

HERFSTFAIR KNEGSEL
Locatie: gemeenschapshuis De Leenhoef,
Steenselseweg 8, Knegsel. 
Tijd: 11.00-16.00 uur. Gratis entree. 

ZONDAG 6 NOVEMBER

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

CONSNERTMIDDAG
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 15.00-18.00 uur (inloop vanaf 
14.00 uur). Entree: € 3,00. Onder het genot
van een kop snert genieten van een muziek-
middag met Mrs. P. Rules. Vooraf reserveren!

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.

ZATERDAG 12 NOVEMBER

THE MASKED SINGER
PRINSBEKENDMAKING
Locatie: De Kei, Kerkplein 69, Reusel.
Tijd: 20.00 uur. Gratis entree. Gezellige feest-
avond met DJ Stef Stuntpiloot en bekend-
making van Prins carnaval Reusel 2023.

ZATERDAG 12 NOVEMBER
ZONDAG 13 NOVEMBER

OPENDEURDAGEN STICHTING
WERELD WIJD
Locatie: Blokhut, Hulselsedijk 32, Reusel.
Tijd: 10.00-16.00 uur. Gratis entree.
Hobby-, speelgoed- en rommelmarkt. 
Opbrengst is voor de missie van Zuster 
Wouters in Brazilië.

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.

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.

EventsEvents
theatertheater

EVENEMENT 
VERMELDEN?

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

zaterdag 26 november

NINA JUNE
Meet Me On The Edge Of Our Ruin
(muziek)
Songs van Nina gaan over de schoonheid 
van vergankelijkheid maar ook over de pijn 
die er onherroepelijk mee is verbonden.

Let op: deze voorstelling is in 
De Schakel, De Stad 5, Hooge Mierde. 

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,00

vrijdag 2 december

LIVE BAND NIGHT!
Strings & Drinks/Gearring/
Californicated (muziek)
Strings & Drinks - Verschillende stijlen in 
een akoestisch ‘laid back’ jasje. Gearring
- Golden Earring coverband. Californica-
ted - Red Hot Chili Peppers tribute.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 11,50
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Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

Deens ovale eettafel
200x100 van € 1065,-

NU € 995,-

Boomstam eettafel 
160x100 van € 649,- 

NU € 499,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

  

0497-645800             Whatsapp 06-30567913             info@bam-wonen.nl   

 www.bam-wonen.nl          BAM Wonen & Lifestyle             bam_wonenenlifestyle  

 Lange Voren 1 5541 RS Reusel             Ma t/m vr  9:00 - 17:00  &  Za 9:00 – 16:00   
                         

                                                                                                                  

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Mango hout
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 525,-
200x100 NU € 545,-
220x100 NU € 569,-
240x100 NU € 589,-

260x100 NU € 605,-
300x100 NU € 739,-

Ook andere modellen verkrijgbaar in mangohout en massief eiken!

Massief eiken
Incl. U, A OF X poot
Ook verkrijgbaar in
220x100 NU € 1039,-
240x100 NU € 1075,-   
260x100 NU € 1115,-
280x100 NU € 1169,-

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

Kom   gezellig   langs!

Gratis
koffie met
muffin!

   Budels
familieweekend

Vrijdag 28 oktober 09:30 t/m 20:00
Zaterdag 29 oktober 08:30 t/m 17:00
Zondag 30 oktober 10:00 t/m 17:00

Openings-
tijden Budel

Budel
Randweg Zuid 8 
(industrieterrein Airpark)
6021 PW 
0495-430920

Dongen
Textielstraat 6 
(industrieterrein Tichelrijt,
 Afslag 3) 5107 NG 
0162-380010

Landgraaf
Minckelersstraat 1 
(industrieterrein 4500-4600)
6372 PP
045-5213430

Schijndel
Duinweg 24
(industrieterrein Duin 1)
5482 VR
073-5430728

Opglabbeek / 
Oudsbergen
Weg naar Zwartberg 232
3660
0032-89/518300

Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!

GratisGratis
koffie met
muffin!

   Budels   Budels   Budels   Budels   Budels   Budels   Budels   Budels   Budels   Budels   Budels
familiefamilie
   Budels
familie
   Budels   Budels
familie
   Budels

weekend   Budels
weekend   Budels   Budels
weekend   Budels

familieweekendfamilie
   Budels
familie
   Budels

weekend   Budels
familie
   Budels   Budels
familie
   Budels

weekend   Budels
familie
   Budels

Vrijdag 28 oktober 09:30 t/m 20:00
Zaterdag 29 oktober 08:30 t/m 17:00
Zondag 30 oktober 10:00 t/m 17:00

Openings-
tijden Budel

Budel
Randweg Zuid 8 
(industrieterrein Airpark)
6021 PW 
0495-430920

Kom   gezellig   langs!
Dongen
Textielstraat 6 
(industrieterrein Tichelrijt,
 Afslag 3) 5107 NG 
0162-380010

Kom   gezellig   langs!Kom   gezellig   langs!
LandgraafLandgraaf
Minckelersstraat 1 Minckelersstraat 1 
(industrieterrein 4500-4600)(industrieterrein 4500-4600)
6372 PP6372 PP
045-5213430045-5213430

Kom   gezellig   langs!
Schijndel
Duinweg 24
(industrieterrein Duin 1)
5482 VR
073-5430728

Kom   gezellig   langs!
Opglabbeek / 
Oudsbergen
Weg naar Zwartberg 232
3660
0032-89/518300

BERGEIJK - Op zondag 6 november is er 
weer traditionele volksmuziek waarop de 
bijbehorende traditionele volksdansen 
worden uitgevoerd. In het algemeen is het 
muziek en dans van landen in Europa, zoals 
de ‘lage landen’ Nederland en België, vele 
Franse dansen en verder uit bijvoorbeeld 
Denemarken, Duitsland, het VK en Polen.

Natuurtuin ‘t Loo is geopend vanaf 11.00 uur 
en de dans en muziek duurt tot rond 14.00 
uur. Een kleine groep muzikanten spelen 
deze traditionele muziek met veel plezier en 
ook inspanning. De dansers bedenken zich 
geen moment en starten al op de eerste mu-
ziekale tonen. 

Bent u geÏnteresseerd, dan bent u van harte 
welkom in de Natuurtuin ’t Loo, Terlostraat 4 
in Bergeijk. Horen en zien lokt hopelijk ook uit 

tot meedoen. Hapjes en drankjes zijn aldaar 
verkrijgbaar.

Deze openbare bijeenkomsten worden 
maandelijks georganiseerd door de stich-
ting Kempische Muziek en Dans (KMD). Wij 
promoten al meer dan 40 jaar de traditionele 
volkskunst van muziek en dans. De muziek 
wordt zo origineel mogelijk uitgevoerd en de 
dansers oefenen wekelijks de soms bijna ver-
geten dansvormen.

Geïnteresseerd? Kom eens luisteren en kij-
ken in de Natuurtuin op de eerste zondag 
van elke maand, van 11.00 tot 14.00 uur. Ook 
kan eenieder op woesdagavond, van 20.15 
tot 21.45 uur, in de Buitengaander in Wester-
hoven komen kennismaken met de dansers, 
muzikanten en de dansen. Tot ziens op zon-
dag of een woensdag!

Volksmuziek bij Natuurtuin ‘t Loo
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

1K Z1E J3’ campagne 113 
zelfmoordpreventie van 
start: gemeente Bladel 
doet mee! 
Zaterdag 10 september was het World Suicide 
Prevention Day. Ruim vijftig gemeenten doen 
mee aan de vervolgcampagne van ‘1K Z1E J3’. 
Dit jaar wordt de boodschap van 113 
Zelfmoordpreventie uitgedragen op openbare 
bankjes. 

Deze bankjes worden een plek om even de tijd te 
nemen om elkaar te zien en te horen hoe het 
werkelijk met iemand gaat. Op de bankjes is een 
goudkleurig plaatje bevestigd. Op deze plaatjes 
staat de tekst: Een goed gesprek begint met iemand 
écht zien. In alle kernen van de gemeente Bladel is 
een bankje met zo’n plaquette. Het eerste plaatje, 
op het bankje bij het gemeentehuis in Bladel, is 
bevestigd door wethouders Cees van de Ven en 
Davy Jansen. De overige bankjes staan op de 
volgende locaties:
•  Hapert: bankje bij MFA Hart van Hapert, in de 

bocht;
•  Netersel: bankje op het Carolus Simplexplein;
• Hoogeloon: bankje op het Valensplein;
• Casteren: bankje op Frans Bruursplein.

Praten over zelfdoding kan levens redden
In 2021 overleden 1.859 mensen door zelfdoding, 
dat zijn gemiddeld vijf mensen per dag. Elke 
zelfdoding raakt ongeveer 135 mensen. Dit 
betekent dat er in 2021 meer dan 250.000 mensen 
geraakt werden door het verdriet van een 
zelfdoding. Toch rust er nog steeds een taboe om 
hierover te praten, er is veel schaamte. Terwijl een 
gesprek juist enorm kan opluchten en het begin kan 
zijn van een oplossing. Iedereen kan zo’n gesprek 
hebben, het is spannend maar niet moeilijk. 
113 Zelfmoordpreventie heeft speciale trainingen 
om dit gesprek te leren voeren. Zo is er een gratis, 
online training die voor iedereen toegankelijk is. Met 
de campagne 1K Z1E J3 hoopt 113 dat veel Neder-
landers deze basiscursus gaan doen.

Op de plaquette op de bankjes staat een QR code 
die leidt naar de campagnepagina waar u de gratis 
en korte online training kunt vinden. U leert hier 
hoe u het gesprek over zelfdoding kunt voeren. U 
kunt de training ook vinden op www.113.nl/ikzieje.

Denkt u aan zelfdoding of maakt u zich 
zorgen om iemand? Praten over zelfdoding 
helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, 
bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Sloop Den Tref en herontwikkeling Alexanderhof; 
de planning

Als u in Hapert woont, zal het u niet ontgaan zijn: 
MFA Hart van Hapert is geopend. Daarmee is de 
functie van gemeenschapshuis Den Tref vervallen. 
Tot december van dit jaar worden er asielzoekers 
opgevangen in Den Tref. Daarna heeft het 
gebouw geen functie meer. Dat betekent niet 
alleen iets voor Den Tref zelf, maar ook voor het 
Alexanderhof. Want waar iets wegvalt, komt ook 
ruimte voor iets nieuws. 

Er wordt gewerkt aan de invulling van de 
stedenbouwkundige visie. In deze visie was al 
opgenomen dat op de locatie van Den Tref nieuwe 
woningen zullen komen. Welk soort woningen dat 
moeten zijn en hoe de aansluiting op de bestaande 
omgeving er uit komt te zien, wordt nu onderzocht.

Het is duidelijk dat er veel behoefte is aan woningen. En 
het is begrijpelijk dat veel mensen graag zouden zien dat 
er direct gesloopt en gebouwd zou gaan worden op de 
plaats van Den Tref. Maar de gemeente moet de 
geldende wet- en regelgeving te volgen. De Flora- en 
faunawet schrijft een heel aantal verplichte onderzoeken 
voor. Die zullen lopen tot aan de zomer van 2023. 
Daarna is er een grote kans dat we aanvullende 
maatregelen moeten nemen, die door de provincie 
goedgekeurd moeten worden. Dat kost helaas ook veel 
tijd (dit kan meer dan 20 weken duren). Dat betekent 
dat de sloop waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 
2024 zal beginnen. De gemeente is in die de periode 
van leegstand verantwoordelijk voor het beheer van het 
pand. Want ook al staat het gebouw straks een tijd leeg, 
het moet wel netjes blijven voor de omwonenden. We 
blijven u op de hoogte houden van de plannen en de 
werkzaamheden.

Vindt u het leuk om een keer, samen met de 
boombeheerder, te werken aan natuurbehoud 
in uw eigen gemeente? Kom dan op zaterdag 
19 november naar de natuurwerkdag in de 
gemeente Bladel!

Er wordt om 9.00 uur verzameld bij de rood/gele ster 
(Heieinden, Hoogeloon). U krijgt daar eerst een korte 
uitleg over de werkzaamheden. De rode lijn is de 
aanrijroute. Er is parkeergelegenheid voor enkele 
auto’s bij de verzamelplaats. Aanbevolen is om met 
de fiets te komen. Om 14.00 uur wordt de 
natuurwerkdag afgesloten.

Gereedschap is aanwezig. Voor 
koffie, thee en een broodje wordt 
gezorgd. Uiteraard is passende 
werkkleding aan te bevelen, denk 
ook aan werkhandschoenen en 
stevige schoenen.

Het maximum aantal deelnemers 
is 25. U kunt zich aanmelden bij 
Maurice Koot (Boomrooierij 
Weijtmans) via 
boombeheerbladel@weijtmans.nl. 

Natuurwerkdag Gemeente Bladel
Zaterdag 19 november 2022, 09:00 – 14:00 uur
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Wim Daniëls is bekend van zijn boeken, 
theatervoorstellingen en tv-programma’s. 
Afgelopen jaar was hij te zien in Den Herd met 
zijn voorstelling ‘Koken met Taal’ en op televisie 
met zijn programma ‘Het Dorp’. Ter ere van het 
25-jarige jubileum van de gemeente, komt hij in 
november speciaal voor 65-plussers uit de 
gemeente Bladel naar Bladel, Casteren, 
Netersel, Hapert en Hoogeloon.

Wim Daniëls is te zien in vijf middagvoorstellingen 
waarin hij vertelt over Het Dorp en het Brabantse 
dialect. 65-plussers uit de gemeente Bladel kunnen de 
voorstelling gratis bezoeken. 

De voorstellingen vinden plaats op 
onderstaande data: 
• Bladel: maandag 14 november 14.00 u, Den Herd
• Casteren: dinsdag 15 november 14.00 u, Den Aord 
• Netersel: woensdag 16 november 14.00 u, De Poel
•  Hapert: dinsdag 22 november 14.00 u, Hart van 

Hapert

Laatste kans aanmelden gratis voorstellingen Wim Daniëls voor 65-plussers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmeldformulier voorstelling Wim Daniëls 

Naam/namen:

1 .............................................................................................................................................................................

2 .............................................................................................................................................................................

Geboortedatum:

1..............................................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .....................................................................................................................................................

Aantal personen (omcirkel):          1        2          

Voorstelling (één omcirkelen): 

  Bladel  Casteren Netersel Hapert Hoogeloon
  Den Herd Den Aord De Poel Hart van Hapert D’n Anloôp
  Maandag Dinsdag Woensdag Dinsdag Woensdag
  14 november 15 november 16 november 22 november 23 november 
  14.00 u 14.00 u 14.00 u 14.00 u 14.00 u

$ $

Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2022 
vergadert de gemeenteraad van Bladel. Beide 
vergaderingen starten om 19.00 uur en vinden 
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in 
Bladel. U bent hierbij van harte welkom. De 
vergaderingen zijn ook rechtsreeks te volgen via 
www.bladel.nl/gemeenteraad. Hier kunt u ook de 
agenda’s en vergaderstukken inzien.

2 november 2022: Algemene Beschouwingen/ 
Begrotingsbehandeling
De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. De 
begroting geeft een totaaloverzicht van alle verwachte 
inkomsten en uitgaven van de gemeente Bladel voor de 
komende vier jaar. Dit jaar vindt de 
begrotingsbehandeling, ook wel de Algemene 
Beschouwingen genoemd, op woensdag 2 november 
2022 plaats. Tijdens deze Algemene Beschouwingen 
geven de raadsfracties hun visie op de 
gemeentebegroting 2023-2026 en de plannen van het 
college van Burgemeester en Wethouders voor de 
komende periode.
 
Naast de begroting 2023 besluit de gemeenteraad over 
de volgende voorstellen: 

• Belastingen- en tarievenmaatregelen 2022
• Collegeprogramma 2022-2026
• Septembercirculaire 2022
• 1e Begrotingswijziging 2023

3 november 2022: Overige raadsvoorstellen
In de raadsvergadering van donderdag 3 november 
besluit de gemeenteraad over de volgende voorstellen:
• Invulling garantiebanen
• Evaluatie mantelzorgbeleid gemeente Bladel
• Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026
• Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling KBP
•  Begrotingswijziging Samenwerking 

Kempengemeenten 2023
•  Mededeling: Lokaal gesprek nieuw 

samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven 
(MRE)

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken op 
geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf 
minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om 
spreekrecht meldt u vóór de vergadering bij de griffier 
via griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497 - 36 16 36.

Week van de  
Pleegzorg 2022
Aftrap: #groenlicht op 1 november om 
20:00 uur
Dit jaar is de Week van de Pleegzorg van 2 t/m  
9 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg 
Nederland samen met de 33 regionale 
pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie 
Jeugdzorg, aandacht vestigen op pleegzorg en 
het tekort aan pleegouders. 

Geef de toekomst van een kind groen licht
Het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders 
daalde afgelopen jaar flink ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Om ieder kind dat op pleegzorg wacht 
groen licht te kunnen geven zijn er 3500 nieuwe 
pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, 
als voor langere tijd. Tijdens de Week van de 
Pleegzorg zetten Pleegzorg Nederland en de lokale 
pleegzorgorganisaties zich in om meer zichtbaarheid 
te geven aan dit probleem en om meer mensen 
enthousiast maken voor het pleegouderschap. Alles 
met het doel ieder kind de mogelijkheid te bieden zo 
thuis mogelijk op te groeien.

Weten of pleegzorg iets is voor jou? 
Vraag een informatiepakket aan of volg vrijblijvend 
een van de maandelijkse informatieavonden van 
Combinatie Jeugdzorg. De eerstvolgende is een 
online bijeenkomst op maandag 7 november van 
20.00 tot 21.15 uur. Meer informatie, een 
informatiepakket aanvragen of aanmelden voor een 
informatieavond gaat heel eenvoudig via  
pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl. 

•   Hoogeloon: woensdag 23 november 14.00 u,  
D’n Anloôp 

Er zijn nog plaatsen vrij, aanmelden kan nog t/m 6 
november. Dit kan door het onderstaande 
aanmeldstrookje uit te knippen en in te vullen. Inleveren 
kan bij het gemeenschapshuis in eigen dorp of bij het 
gemeentehuis in Bladel. Aanmelden kan ook online 

door de informatie van het aanmeldstrookje te mailen 
naar ouderenconsulent@bladel.nl. 

U krijgt geen kaartjes thuis gestuurd. Heeft u zich 
ingeschreven, dan kunt u op de opgegeven datum naar 
de locatie komen. We werken met een gastenlijst.
Voor vragen over het aanmelden kunt u terecht bij 
ouderenconsulent Loes Beekman via 06-16028677. 

Vergaderingen gemeenteraad Bladel op  
2 en 3 november 2022
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 11 oktober 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Personele bezetting milieustraat Bladel
1.  KempenPlus wordt o.g.v. de “Verordening 

Alleenrecht 2014” aangewezen als de sociale 
werkvoorziening die de personele bezetting bij de 
milieustraat Bladel invult;

2.  Met KempenPlus wordt een 
detacheringsovereenkomst aangaan voor 2023 met 
één verlengingsmogelijkheid van 1 jaar.

Aansluiting bij het programma Nu Niet Zwanger
1. Ingestemd per 1-1-2023;
2.  Ingestemd met het opnemen van de benodigde 

financiële middelen in de concept begroting 
2023-2026.

Aanpak inkoop voor het zwembad en 
zwemvijver in de Egyptische Poort
Wordt vastgesteld conform memo.

Nadere regels subsidie duurzame energie en 
energiebesparing voor particulieren 2022, eerste 
wijziging
Vastgesteld.

Begrotingswijziging Samenwerking 
Kempengemeenten 2023
Akkoord met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit 
waarmee een zienswijze wordt ingediend op het 
ontwerp van de wijziging van de begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024 t/m 2026 van de 
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de 
Kempen (GRSK).

Vervallen gemeentelijk monument op het adres 
Latestraat 12 in Netersel
Ingestemd met het gunnen van de opdracht voor de 
inventarisatie van de werkzaamheden voor de 
instandhouding van het gemeentelijk monument ter 
voorbereiding van de handhavingsprocedure.

Huurovereenkomsten hoofd- / structurele 
gebruikers MFA-Hapert
1. Ingestemd met:
•  de afzonderlijke huurovereenkomsten met de 

hoofd- / structurele gebruikers van MFA-Hapert;
•  de aangepaste marktconforme huurbedragen voor 

Stichting MFA Hart van Hapert en seniorensteunpunt 
d’Ouwe Pastorie;

•  de bevestiging dat zal worden voorgesteld aan de 
raad dat de aangepaste huurprijs voor de bibliotheek 
moet leiden tot een evenredige aanpassing van de 
exponent huisvestingkosten binnen de 
subsidieverlening;

•  de door de parochie verschuldigde huursom op 
grond van de afspraken gemaakt bij de aankoop van 
de kerk, pastorie, pastoorswoning + ondergrond;

•  het voorbehoud wat de streekomroep opgenomen 
wil zien met betrekking tot de afhankelijkheid van 
het landelijk beleid van het Commissariaat voor de 
Media;

•  de aanpassing van de standaard duur en 
opzegtermijn in de huurovereenkomst met Buurtzorg 
Nederland;

•  een huurovereenkomst met Diagnostiek voor u, om 
op gezette tijden een ruimte te kunnen gebruiken als 
prikpost.

2.  Kinderopvang NummerEen wordt geïnformeerd dat 
de in 2019 schriftelijk overeengekomen huurprijs 
uitsluitend de kapitaalslasten betreft van het 
gebouwdeel MFA dat exclusief voor hen is opgericht 
en dat derhalve aanvullend een bijdrage voor 
onderhoud gebouw en installaties in rekening zal 
worden gebracht.

Lokaal gesprek nieuw samenwerkingsakkoord 
MRE - bouwstenennotitie: reactie gevraagd
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

Hapert
•      De Kuil 18, uitbreiden van een woning;
•       Oude Provincialeweg 69B, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het tijdelijk bewonen van 
een schuur;

•       De Wijer 11, aanleggen van een extra inrit.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 40, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het realiseren van 
4 wooneenheden in een bestaande woning met 
kantoor;

•       Heuvel 15, bouwen van een woning met 
bijgebouw.

Casteren
•       Wagenbroeken 11, aanleggen van een inrit.

Bladel
•       Willem van Oranjelaan ongenummerd, bouwen 

van 4 tijdelijke woningen.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Wilhelminalaan 36, uitbreiden van een woning. 

Datum besluit: 13-10-2022.

Hapert
•       Alexanderhof 7, verlengen van de vergunning 

afwijken van het bestemmingsplan voor opvang 
van vluchtelingen. Datum besluit: 13-10-2022.;

•       Smaragdweg 42, afwijken bestemmingsplan voor 
het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor 
en het aanleggen van een inrit. Datum besluit: 
18-10-2022.

Vergunning APV - Bijzondere 
wet

Bladel
•       Hofstad 44, tijdelijk plaatsen van een kraan op 

3 december 2022. Datum besluit: 17-10-2022;
•       Gemeente Bladel: ontheffing voor het vervoeren 

van personen in een huifkar achter een tractor 
18 oktober 2022 tot en met 18 oktober 2027. 
Datum besluit: 18-10-2022.

Hoogeloon
•       houden van een collecte / donateursactie door 

CV De Lappelekkurs van 23 t/m 29 jan 2023 en in 
jaren t/m 2027. Datum besluit: 17-10-2022;

•       verruimen van het sluitingsuur van Café-Zaal 
D’n Bakker in de nacht van 26 op 27 november 
2022. Datum besluit: 12-10-2022.

Vaststelling nadere regels en 
subsidieplafond duurzame 
energievoorzieningen voor 
particulieren 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een 
nieuwe versie van de subsidieregeling voor duurzame 
energievoorzieningen vastgesteld. Daarbij is ook een 
nieuw subsidieplafond vastgesteld. Dat betekent dat 
het beschikbare subsidiebedrag voor 2022 is verhoogd.

De volledige subsidieregeling en het subsidieplafond 
zijn vanaf 20 oktober 2022 te vinden via: 
https://www.officielebekendmakingen.nl 

Ontwerp Bestemmingsplan 
”Bestemmingsplan Bungalows 
locatie Kempenland te Bladel en 
besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder” 

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

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
realisatie van 12 grondgebonden woningen aan de 
Europalaan te Bladel. Het is gelegen op de hoek 
Houtsnip - Europalaan te Bladel. Het bestaat uit een 
toelichting, planregels en 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 27 oktober 2022 tot en met 
7 december 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.
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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

Kleine ruimtes optimaal benutten

Ook binnen jouw budget 
een keuken op maat

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
januari 2023 laat plaatsen
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Laat je verrassen en 
loop eens binnen ! !
Wilhelminalaan 70 Reusel

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

             Tip 1
       

        De prins van 
dit jaar is een 1 jaar 
ouder dan de prins 

van vorig jaar.

REUSEL - Over zo’n 
3 weken start het 
WK-voetbal. Voor vv 
de Zuiderburen is 
dit de reden om haar 
voetbalpool weer 
nieuw leven in te 
blazen. In de zomer 
van vorig jaar orga-

niseerde de Reuselse voetbalclub voor het 
eerst een pooltje tijdens het EK. Met ruim 
200 deelnemers en veel positieve reac-
ties was de EK-pool erg succesvol. Ook nu 
maken we ons op voor een groot deelne-
mersveld en een sportieve strijd bij de Zui-
derburen WK-pool.

Nog toegankelijker en in prijs verlaagd
Vv de Zuiderburen staat voor toegankelijk-
heid en dat geldt ook voor onze WK-pool. Bij 
het spel draait het om het zo goed mogelijk 
voorspellen van de WK-wedstrijden. Dit kan 
eenvoudig via je mobiel vanuit je luie stoel 
via wk2022pool.nl. Deze vernieuwde website 
vormt de basis van het voorspel-spel. Zodra 
de eerste wedstrijd gespeeld is zie je hier je 
behaalde punten. De stand wordt ook auto-
matisch opgemaakt. Dus op ieder moment 
van de dag kun je inzien hoe jij presteert ten 
opzichte van de concurrentie. 

Naast de eenvoud van het platform komt de 
toegankelijkheid ook terug in de prijs. Verge-
leken met vorig jaar is het inschrijfgeld met 
40% verlaagd. Je doet mee voor maar € 6,-. 
Dit betaal je direct bij registratie, makkelijk en 
snel via iDeal. De eerste aanmeldingen zijn al 
binnen, maar we rekenen erop dat dit de ko-
mende weken nog flink zal stijgen. 

Ga jij er vandoor met een deel van de 
prijzenpot?
Meespelen met een pooltje geeft altijd een 
extra dimensie aan een eindronde. Dus ook 
bij het aanstaande WK. Doe dus mee met de 
Zuiderburen WK-pool en maak iedere wed-
strijd boeiend. Bovendien maak je kans op 
een mooie geldprijs aan het eind van de rit. 

Bij iedere nieuwe inschrijving groeit de prij-
zenpot met € 3,-. Deze wordt na afloop van 
het WK verdeeld over de top 3 van deelne-
mers. Diegene die dan op plek 1 in de ran-
king staat, gaat er vandoor met 50% van de 
inhoud. De nummer 2 incasseert 35% en ein-
dig je als derde ontvang je 15%. De inhoud 
van de pot begint al aardig op te lopen. Vol-
doende reden om je snel in te schrijven via 
wk2022pool.nl

Een bedrijfspool voor gezonde rivaliteit 
op de werkvloer
Binnen bedrijven kan een pooltje vaak op 
veel bijval rekenen van de collega’s. Het zorgt 
voor verbinding op de werkvloer. Maar het 
werk dat erbij komt kijken, schrikt veel werk-
gevers af. Met de Zuiderburen WK-pool hoef 
je je hier geen zorgen over te maken. Op wk-
2022pool.nl kunnen regionale bedrijven een 
eigen subpool aanvragen. Het enige wat je 
hoeft te doen is op de zaak inventariseren 
wie er mee willen doen. Wij maken jullie be-
drijfspool in orde en het systeem doet de rest. 
Wie wordt de meestervoorspeller bij jou op 
de zaak?

Voor meer informatie: 

wk2022pool.nl

De Zuiderburen WK-pool
Scoor met jouw voorspellingen!

BLADEL - We begin-
nen met (kleur)potlo-
den en daarna met inkt, 
aquarelverf, plakkaat-
verf, krijt en houtskool. 
Breidt  je technische 
vaardigheden stap voor 
stap uit met o.a. scha-

duwtechnieken aanbrengen, perspectief 
tekenen, vloeiend kleurverloop maken.

De cursus wordt gegeven op woensdag-
morgen van 09.00 tot 11.30 uur. Heeft u in-
teresse, meldt u zich aan via onderstaande 
website-adres of heeft u vragen bel dan naar 
0497-385069 of mail naar info@kompasbla-
del.nl. U vindt Het Kompas aan de Torendreef 
20 in Bladel.

www.kompasbladel.nl

Leer ontspannend 
tekenen 
bij Het Kompas

HAPERT - De opening en in gebruik name 
van de MFA Hart van Hapert heeft tot een 
aantal nieuwe initiatieven geleid. Een daar-
van is het inrichten van een Infopunt Zorg. 

Als je zorg nodig hebt, kom je in een inge-
wikkelde wereld terecht van verschillende 
instanties, organisaties en regelingen. Bij het 
Infopunt Zorg kun je terecht voor vragen en 
advies over de zorg voor jezelf of iemand uit 
je omgeving.

Vragen als:
-  Welke zorg heb ik nodig nu of in de toe-

komst?
-  Binnen welke wettelijke regeling past mijn 

zorgvraag?
-  Bij welke instanties of zorgverleners kan ik 

met mijn zorgvraag terecht?
-  Hoe verlopen de procedures bij het aanvra-

gen van zorg bij organisaties die zorg leve-
ren? 

-  Welke formulieren horen er bij een aanvraag 
van zorg? 

- Hoe zit met de eigen bijdrage, enz. 

Het infopunt is bedoeld om mensen de weg 
te wijzen, te adviseren en te informeren. De 
vrijwilligers die u te woord staan, hebben zelf 
ruime ervaring opgedaan in de wereld van de 
zorg en zijn opgeleid als ouderenadviseur of 
cliëntondersteuner.

Het infopunt is open op dinsdag en vrijdag 
van 10.00 tot 11.30 uur en is gevestigd naast 
de ruimte voor de bloedafname.

Infopunt Zorg 
in MFA Hart 
van Hapert
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DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

Prins Hendriklaan 19, 5531 JA Bladel
Tel. 0497-384422 (na 17.00 uur)

GSM: 06-25156359

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Damesgym 
in Den Aord

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

De oefeningen zijn zeer gevarieerd en 
er is tijdens de les ook altijd ruimte voor 
een spel. Wij zouden het leuk vinden om 
nog enkele nieuwe leden te begroeten.

Wil je een keer komen kijken en vrijblij-
vend mee doen, dan kan dat. Wil je meer 
weten mail dan even naar: marja_hol@
hotmail.com. Hopelijk tot ziens!

&
 iedere 
week

op de mat!

Blader
Online 
door de 
krant

Lokale 
informatie

PDF van de week

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

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

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

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

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

Hoofdstraat 65  • Hoogeloon • T. 0497 681 751www.fl ekkappers.com

Want moeilijk haar bestaat niet

lees verder op pagina 3

Postelweg 19 - Bladel  Telefoon 0497-380114  vanderleevastgoed.nl

uw regio makelaar

U wilt uw huis verkopen? De markt stijgt, rente tarieven zijn gunstig. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

MIELE
STOFZUIGER
BLACK PEARL - 1600 W 

VAN € 219,- 

VOOR € 169,-
VERHAGEN
elektroservice

Steenslag 5 (Rondweg) • BladelTelefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Jubileumjaar voor
Den Tref in Hapert Al 50 jaar een vaste waarde voor veel gebruikers en verenigingen

Raambrug 4  Bladel  T 0497 33 78 82info@fitfactory.nl • www.fitfactory.nl

9-15   JANUARI
OPEN WEEK
SCHRIJF JEGRATIS IN!

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 16.500    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant
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De aftrap van het feestjaar is op 22 januari met een darttoernooi voor iedereen. Doe ook mee!

Informatiemiddag 
veiligheid senioren in Casteren27

Samen sporten, 
samen ontspannen met De Dobbers 

4 Besparen op de 
energierekening en de tuintips van Ad

9

vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de 

len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 

lees verder op pagina 3

Postelweg 19 - Bladel  Telefoon 0497-380114  vanderleevastgoed.nl

U wilt uw huis verkopen? De markt stijgt, rente tarieven zijn gunstig. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Raambrug 4  Bladel  T 0497 33 78 82 www.fitfactory.nl

9-15   JANUARI
OPEN WEEK
SCHRIJF JEGRATIS IN!week

op de mat!

VERHAGEN
elektroservice

Steenslag 5 (Rondweg) • BladelTelefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Goed om te weten!

SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Vitrages
• Zonwering
• Dekbedden, hoeslakens,

kussens

Turnhoutseweg 14 • Reusel • Tel/Fax: 0497-64 17 98 

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

V O O R  U W  C O M P L E T E  W O N I N G S T O F F E R I N G

TEXTIEL

}
}

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt! Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Door Renate Matthijssen

REUSEL - Voor de derde keer staat ‘Beats 
Meet’ in Reusel op de activiteitenkalender. 
De slagwerkgroep van Muziekvereniging 
Concordia gaat de populaire toer op met 
medewerking van allround orkest Driven 
en zangeres Fabiënne Jansen. Een concert 
met nummers uit de Top 40 van toen en 
nu, die lekker in het gehoor liggen en waar 
door de vele slagwerkinstrumenten een 
extra draai aan wordt gegeven.

Andere weg
Zondagmiddag 6 november om 16.00 uur 
zal de eerste klap op het slagwerk gegeven 
worden, waarmee ‘Beats Meet’ van start gaat. 
René Vosters is één van de organisatoren: 
“We zijn een aantal jaren geleden een andere 
weg ingeslagen. We waren als slagwerkgroep 
altijd erg gericht op muziek die we tijdens 
concoursen ten gehore brachten. Voor ons 
als muzikanten is dat prachtig om te doen 
want er zit veel uitdaging in. Voor het publiek 
was het iets minder aantrekkelijk omdat men 
de stukken niet (her)kent. Dat merkten we 
aan de bezoekersaantallen en dus besloten 
we om ons af en toe ook op populaire muziek 
te gaan richten. Nu wisselen we af; het ene 
jaar focus op een concours, het andere jaar 
focus op ‘Beat Meet’, een mooie afwisseling.”

Connectie
De slagwerkgroep zoekt graag de connec-
tie met lokale muzikanten. “Ons concept 
kan zeer breed uitgezet worden: met een 
solozanger(es), een band, een koor, een dj 
of een combo”, vertelt René verder. “Zo lang 

er muziek in zit, past het bij ons. We zijn blij 
dat Fabiënne Jansen heeft toegezegd en ook 
met Driven zijn we heel blij. Ze zijn één van 
de bekendere bands uit de regio en brengen 
veel bezoekers mee. Fabiënne kun je onder 
anderen kennen van haar deelname aan het 
tv-programma Beat Me. Veel muzikaal talent 
bij elkaar, aangevuld met onze slagwerkers, 
het is een gouden formule voor succes geble-
ken. Op 6 november gaan we het meemaken.”

Zondagmiddag
Er is heel bewust gekozen voor de zondagmid-
dag om het evenement te organiseren. “Dan is 

het voetballen net klaar, hebben mensen zin 
in nog een beetje gezelligheid. We zorgen er-
voor dat er eten te krijgen is, dus geen enke-
le reden om rond etenstijd naar huis te gaan. 
Het concert begint om 16.00 uur; er zijn solo’s 
van Driven, van Fabiënne en de slagwerk-
groep maar natuurlijk wordt er ook heel veel 
samen muziek gemaakt. Voor het repertoire 
is gekozen om alleen lekker in het gehoor lig-
gende stukken te pakken. Popmuziek is voor-
al een uitdaging voor de muzikanten van het 
melodisch slagwerk. Alle muziek moet apart 
gearrangeerd worden maar dat is door onze 
instructeur Casper Traa perfect verzorgd.”

Kaarten
Wie zin heeft in het concert: kaarten à 
€ 10,- zijn verkrijgbaar bij De Kei en Tamoil 
en te reserveren via beatsmeetreusel@gmail.
com. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar 
binnen. René: “Het concert is echt leuk voor 
jong en oud. We hopen vooral de jeugd te 
kunnen inspireren om muziek te gaan maken; 
we zijn nu met een gezellig groep muzikan-
ten maar om de toekomst veilig te stellen, zou 
het fijn zijn als er aanwas komt. Juist de af-
wisseling tussen serieuze muziekstukken en 
populaire uitstapjes maakt de slagwerkgroep 
zo mooi.”

‘Beats Meet’ Driven en Fabiënne Jansen
Slagwerkconcert op 6 november in De Kei in Reusel

De slagwerkgroep zoekt graag de connectie met lokale muzikanten. René: “Ons concept kan zeer breed uitgezet worden: met een solozanger(es), een band, een koor, een dj of een 
combo. Zo lang er muziek in zit, past het bij ons. We zijn blij dat Fabiënne Jansen heeft toegezegd en ook met Driven (foto) zijn we heel blij. Ze zijn één van de bekendere bands uit de 
regio en brengen veel bezoekers mee. Fabiënne kun je onder anderen kennen van haar deelname aan het tv-programma Beat Me.”
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Onze duim staat omhoog voor alle donateurs en anderen 
voor hun donaties tijdens onze donateursactie. Zo 
kunnen wij onze jeugd laten kennismaken met muziek en 
hen opleiden, en kunnen we mooie, muzikale activiteiten 
organiseren!

Muziekvereniging Kunst Adelt

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

Mijn duim gaat omlaag voor de persoon die 4 beveili-
gingssloten heeft meegenomen van de nieuwe baskets 
op het Hofplein in Bladel. De waarde van deze sloten zijn 
€ 100,- en dit is gemeenschapsgeld! Aan de betreff ende 
persoon het verzoek om de sloten terug te plaatsen mede 
omwille van de veiligheid van de baskets.

Voorzitter BC Bladel

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

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

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

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

  WIST
     JE 
DAT...?

www.loesje.nl
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De ‘Duim’ gaat omhoog

... William Shakespeare 
38 toneelstukken 

schreef en 
154 sonnetten 
en gedichten? 

In 1564, toen hij drie 
maanden oud was, 

brak de pest uit in zijn 
geboortestad 

Stratford-upon-Avon. 

Zijn moeder vluchtte 
met hem naar het 
ouderlijk huis in 
het nabijgelegen 
Wilmcote en zij en 
de kleine William 

overleefden de pest.

Kienen in
Hooge Mierde 

Dinsdag 1 november om 13.30 uur 
bent u van harte welkom om te 
komen kienen in De Schakel  te 
Hooge Mierde.

Iedereen is van harte welkom. 
De entree is gratis. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar tele-
foonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

Kienen in Bladel
Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 3 novem-
ber een kienmiddag. Deze wordt 
gehouden van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur in De Schouw, Emmap-
lein 2 in Bladel. 

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

Iedereen is van harte welkom. 

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.

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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Binnenkort is het weer mogelijk om over 
te stappen op een andere zorgverzekeraar. 
Voor inwoners met een laag inkomen bie-
den we een collectieve zorgverzekering 
(gemeentepolis) aan. Deze bestaat uit een 
basis- en aanvullende verzekering, waarbij 
we als gemeente (een deel van) de premie 
van de aanvullende verzekering betalen. 

Webinar op 17 november
Voor inwoners van de Kempen die hier graag 
meer over willen weten, organiseert afdeling 
Maatschappelijke Dienstverlening van de Sa-
menwerking Kempengemeenten een webinar. 
Deze vindt plaats op donderdag 17 november 
van 15.30 tot 17.00 uur via Microsoft Teams. 

In het webinar worden de volgende vragen 
beantwoord:
-  Wat is de collectieve zorgverzekering/ge-

meentepolis?
- Wie komt er in aanmerking?
-  Welke pakketten bieden de Kempenge-

meenten aan?

- Wat zijn de belangrijkste dekkingen?
-  Hoe werkt de keuzehulp van www.gezond-

verzekerd.nl? 
- Hoe kies je de juiste zorgverzekering?

Ook professionals/vrijwilligers die in con-
tact staan met inwoners die tot de doelgroep  
behoren, zijn van harte uitgenodigd!

Meld je aan!
Meld je aan via geldzaken@kempengemeen-
ten.nl. Je ontvangt uiterlijk 16 november de 
link om deel te nemen.

Cordaad Welzijn zoekt:
Gezellige vrijwilligster
Een 90-jarige, alleenstaande meneer uit  
Casteren is zelfstandig en doet nog alles zelf. 
Toch kan hij wel wat aanspraak gebruiken. 

Hij zou het dan ook erg leuk vinden als  
iemand, liefst een vrouwelijke vrijwilliger, 
eens per week langskomt voor een praatje en 
een kopje koffie.

Wie helpt mij aan meer sociale contacten?
Meneer is 54 jaar en afkomstig uit Syrië.  
Hij woont 5 jaar in Bladel en spreekt goed 
Nederlands en Koerdisch. 

Zijn sociale netwerk is erg klein wat hij met 
jouw hulp wil uitbreiden. In het weekend gaat 
hij graag naar de kerk. 

Kletsmaatje in Netersel
Een 88-jarige alleenstaande mevrouw in  
Netersel is sinds enkele jaren weduwe.

Ze heeft een klein netwerk maar vermaakt 
zich best goed. Toch zou een vrijwilliger heel 
welkom zijn. Gewoon er even voor haar zijn. 

Een gezellig praatje of samen een wandeling 
maken zou haar erg goed doen. Dit hoeft niet 
wekelijks. 

Word ook Maatje! 
Je bent als vrijwilliger van harte welkom!  
Info bij Eefje Heesterbeek: 06-58797156 of 
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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

Kienen in
Lage Mierde 

Dinsdag 8 november om 13.30 uur 
bent u van harte welkom om te 
komen kienen in De Ster  te Lage 
Mierde.

Iedereen is van harte welkom, ook 
niet leden.

KBO Lage Mierde

Herfstfair 
in Knegsel

Op zondag 6 november is er een 
gezellige Herfstfair in Knegsel van 
11.00 -16.00 uur. Er is een grote di-
versiteit aan kramen.

Kom naar de Leenhoef in Knegsel 
aan de Steenselseweg 8.

De entree is gratis!

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Webinar collectieve zorgverzekering
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Sniederslaan 12A Bladel 
Nieuwstraat 24 Eersel
www.durlinger.com 
*vraag in de winkels naar de voorwaarden

LOKAAL

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Ze leerden elkaar kennen via 
de PvdA waar ze allebei lid van zijn: Ton 
van Rooij uit Bladel en Raf Daenen uit Oir-
schot. Ton was timmerman, Raf docent en 
wethouder. Raf wilde een paar balken ge-
schaafd hebben en kwam bij Ton uit. Ze 
ontdekten een liefde voor hout te delen en 
sinds en jaar of vier komen ze meerdere  
keren per week bij elkaar om samen te 
beeldhouwen.

Qua stijl verschillen de werken nogal van el-
kaar: Ton wil een beeld uit een stronk hout 
halen en kapt, zaagt, slijpt en schuurt weg 
wat er voor hem niet toe doet. Raf wil juist de 
schoonheid van het hout in zijn puurste vorm 
benadrukken. Hij laat de natuurlijke vorm 
beter uitkomen. Ton is impressionist te noe-
men, Raf een realist. Doordat ze veel samen 
werken, en veel musea bezoeken, weten ze 
elkaar telkens weer te inspireren. 

Wat zij maken is op zondag 6 november te zien 
in de tuin van Ton aan de Hofstad 72 in Bladel. 
Een expositie met zeer divers werk, waarin Ton 
en Raf laten zien dat ze het hout de baas zijn. 
Politieke statements zijn niet te verwachten, 
maar bijzonder vinden de twee kunstenaars 
het wel: via de politiek nader kennis gemaakt 
en nu een gedeelde passie mogen exposeren. 
Of de werken te koop zijn, hangt af van de re-
acties van de bezoekers. De expositie duurt 
van 13.00-17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Het hout de baas zijn
Expositie beeldhouwers Ton van Rooij en Raf Daenen, 
6 november in Bladel

Qua stijl verschillen de werken nogal van elkaar: Ton wil een beeld uit een stronk hout halen en kapt, zaagt, slijpt en 
schuurt weg wat er voor hem niet toe doet. Raf wil juist de schoonheid van het hout in zijn puurste vorm benadrukken. 
Hij laat de natuurlijke vorm beter uitkomen. Ton is impressionist te noemen, Raf een realist.

Omdat we het 
busstation in 
Reusel graag 
netjes houden, 
gaan we tussen 
31 oktober en 4 

november een opruimactie houden. Wees-
fietsen en fietswrakken worden dan weg-
gehaald. Zo houden we de fietsenstalling 
veilig, toegankelijk en overzichtelijk. Ver-
keerd geparkeerde (brom-)fietsen zijn al 
gelabeld met het verzoek om het rijwiel in 
de rekken te plaatsen. Zo blijft er genoeg 
loopruimte. 

Interesse in een gerepareerde fiets?
Leerlingen van de praktijkschool van het 
Pius X-College gaan de weggehaalde fietsen 
repareren. De gerepareerde fietsen worden 
aangeboden aan inwoners met een laag in-
komen. Interesse? Neem dan na 7 november 
contact op met team Ruimtelijk Beheer via 
0497-650650.

Opruimactie 
busstation Reusel
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ALLE DAMES & HEREN JEANS
2E JEANS HALVE PRIJS!

OOK IN DE WEBSHOP!WWW.NUMMERZESTIEN.EU
NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU

SNIEDERSLAAN | BLADEL | MAANDAG T/M ZONDAG | TEL: 0497 360088 

DONDERDAG 27 T/M   ZONDAG 30 OKTOBER 12.00-17.00 UUR

LOKAAL

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Op woensdag 19 oktober wer-
den tussen en naast de appartementen 
aan de Bertus Aafjeshof in Bladel ruim 
2.000 bloembollen geplant. Het zware 
werk werd door de leerlingen van groep 
4 van De Toermalijn gedaan. Het initiatief 
kwam van Woningstichting de Zaligheden 
en is bedoeld om de leefbaarheid te ver-
groten in de wijk.

Passend bij visie
Het was gezellig druk bij het planten van 
de bollen. Een tijdje geleden schreef Wo-
ningstichting de Zaligheden in voor een pro-
ject van Velt, een organisatie die ecologisch 

tuinieren promoot. Als één van de vijf projec-
ten werd het bloembollenproject uitgekozen 
om uitgevoerd te worden. Het uitgangspunt 
was dat het project iets moest gaan brengen 
in de wijk. Tussen de appartementen ligt nu 
alleen gras en het moet een vrolijk gezicht 
zijn als daar in het voorjaar talloze bloemen 
uitkomen. Er werd aansluiting gezocht met 
basisschool De Toermalijn, die vanuit de 
Groengroep kansen zag. Directeur Patrick 
Adriaanse: “Het past mooi bij onze visie dat 
je natuur de kans moet geven, dat je samen 
verantwoordelijk bent voor de samenleving 
en dat we graag contact hebben met onze 
buren.”

Planten 
Patrick sprak de leerlingen toe, legde kort uit 
wat precies de bovenkant van een bloembol 
was en toen konden de leerlingen aan de 
slag. Van thuis waren de schepjes meegeno-
men en er werd gespit en gegraven dat het 
een lieve lust was. Sommige bollen zullen 
moeite hebben de oppervlakte te bereiken, 
die gingen nogal diep; andere bollen staan 
waarschijnlijk volgende week in bloei omdat 
ze maar een dun laagje zand als bedekking 
kregen. De hoveniers van Buijtels begeleid-
den het planten en zullen ervoor zorgen dat 
alles redelijk tegelijk uitkomt. Wat er precies 
te zien zal zijn, zal in het voorjaar blijken. Er 
zitten allerlei bloembollen door elkaar, dus 
variatie genoeg om te bekijken.

Hard werken mag beloond worden
Voordat het planten begon, kregen de leer-
lingen van de groepen 4 uitleg in de klas. 
Na het zware werk was er voor iedereen 

een oorkonde waarin staat dat ze bijgedra-
gen hebben aan het vergroenen van de wijk. 
Groot was de verrassing toen aan het eind 
van de middag de ijscoman nog langskwam 
en voor iedereen een heerlijk ijsje inschepte. 
Hard werk mag beloond worden, vond Chris 
Theuws, directeur van de Zaligheden. Voor 

de leerlingen en de bewoners van de drie ap-
partementengebouwen is het nu afwachten 
tot het voorjaarszonnetje gaat schijnen en de 
eerste bloemetjes uitkomen. Maar door de 
bijeenkomst van 19 oktober zijn weer nieuwe 
contacten gelegd en ook dat draagt bij aan 
het vergroten van de leefbaarheid in de buurt.

Groen draagt bij aan meer leefbaarheid in de buurt
Leerlingen basisschool De Toermalijn planten ruim 2.000 bloembollen rondom de school

Voordat het planten begon, kregen de leerlingen van de groepen 4 uitleg in de klas. Na het zware werk was er 
voor iedereen een oorkonde waarin staat dat ze bijgedragen hebben aan het vergroenen van de wijk. Groot was 
de verrassing toen aan het eind van de middag de ijscoman nog langskwam en voor iedereen een heerlijk ijsje 
inschepte. Hard werk mag beloond worden, vond Chris Theuws, directeur van de Zaligheden. Voor de leerlingen en 
de bewoners van de drie appartementengebouwen is het nu afwachten tot het voorjaarszonnetje gaat schijnen en 
de eerste bloemetjes uitkomen.
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Tijdens de Week van de Mediawijsheid, 
van 4 tot en met 11 november, organiseert 
Bibliotheek De Kempen een gratis online 
lezing over mediagebruik bij kinderen van 
9 tot 12 jaar. 

Webinar ‘Like en cancel’
Op dinsdagavond 8 november, van 20.00 tot 
21.00 uur, duiken we onder leiding van De-
nise Bontje in het online mediagebruik van 
onze kinderen. Wat doet jouw kind online? In 
de Whatsapp groep van school bijvoorbeeld 
of op andere sociale mediakanalen zoals 
TikTok? Steeds meer kinderen voelen de druk 
om meer likes te krijgen. Hoe ga je daarmee 
om? Hoe praat je met je kind over het gebruik 
van sociale media en welk voorbeeld geef je 
als volwassene? 

Het is belangrijk dat ouders betrokken blij-
ven en hun kinderen begeleiden. Maar hoe 
blijf je als ouder betrokken bij het mediage-
drag online, zonder de privacy van kinderen 
te schenden? Hoe laat je in vertrouwen los, 
maar blijf je in gesprek met je kind over het 
gedrag online? Tijdens het webinar zet Deni-
se Bontje deze vragen centraal. Zit jouw kind 
in de bovenbouw van de basisschool? 

Heb je vragen over online mediagebruik, so-
ciale media en dergelijke? Meld je dan zeker 
aan voor dit webinar. Naast praktische infor-
matie ontvang je ook tips om het gesprek aan 
te gaan over het gedrag online. 

Deelnemen aan dit online webinar is gratis. 
Meld je aan via de agenda op www.biblio-
theekdekempen.nl.

Activiteiten in Bibliotheek Bladel en Reusel

Weerbaar op het web: een off line spel over 
online veiligheid
Wil jij graag online meer dingen doen? Maar 
maak je je zorgen over de online gevaren? 
Doe dan mee met dit spel over online veilig-
heid. Je leert de basis over online veiligheid 
met een spel, zonder gebruik te maken van 
de computer.

Je leert de gevaren kennen van:
- Omgaan met e-mails
- Omgaan met bijlagen
- Omgaan met hyperlinks
- Herkennen van phishing mails
- Herkennen van gevaarlijke websites

Plaats/datum: Bladel op donderdag 10 no-
vember van 13.00 tot 17.00 uur en Reusel op 
vrijdag 4 november van 10.00 tot 17.00 uur.

Een modern potje Ganzeborden
De Bibliotheek daagt je uit voor een modern 
potje Ganzenbord. Ben jij tussen de 9 en 12 
jaar? Hou jij van winnen? Ben jij ook al re-
gelmatig te vinden op social media, zoals 
Whatsapp, TikTok en Instagram? Wil jij elke 
minuut je mobieltje te checken? Slaap je 
soms te weinig omdat je te lang online bent? 
Vind jij jezelf verslaafd aan je telefoon?

Speel dan het IkBenOff line.nl Ganzenbord, 
waar je geconfronteerd wordt met allerlei si-
tuaties die je aan het denken zetten over je 
eigen telefoongebruik. Het doel van het spel 
is om jou en je leeftijdgenootjes bewust te 
maken van de manier waarop jullie met je te-
lefoon en sociale media omgaan. Denk je dat 
je deze confrontatie aankunt?

Plaats/datum: Bladel op donderdag 10 no-
vember van 13.00 tot 17.00 uur en Reusel op 
vrijdag 4 november van 10.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie in de agenda op on-
derstaande website-adres. Aanmelden voor 
deze activiteiten is niet nodig.

De Bibliotheek en mediawijsheid
Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk. 
Zij kennen geen wereld zonder internet, ta-
blets, smartphones, games en apps. Zelfs de 
allerjongsten swipen zelfstandig naar hun 
favoriete filmpjes of apps. Maar bewust en 
verstandig met deze media om leren gaan 
kunnen ze niet alleen en moeten ze leren. 

Daar helpt de Bibliotheek bij. Het hele jaar 
door ondersteunt de Bibliotheek voorschool-
se instellingen, het basisonderwijs, het voort-
gezet onderwijs en ouders en professionals 
bij deze uitdaging. 

Op www.bibliotheekdekempen.nl vind je veel 
informatie en tips over mediagebruik voor 
0-18 jaar.

www.bibliotheekdekempen.nl 

Week van de Mediawijsheid
Gratis webinar van de Bibliotheek voor ouders

zet de verwarming UIT en ga erop UIT!

AGENDA 
          NOVEMBER ‘22

BANDS ‘N DANCE
vr. 11 nov ‘22 vanaf 20u

voorverkoop: € 5,-

NO SILENCE ON FIRE
za. 19 nov ‘22 vanaf 20u

gratis entree

PODIUM10 OPEN DAG
zo. 13 nov ‘22 vanaf 13u

met live muziek & muziek-, 
horeca- & techniek- 

workshops

MEER INFO EN/
OF TICKETS?

podium10.nl/agenda

JONG EN OUD

Mark t 4  •   Haper t
Tele foon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’
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Wij zijn op zoek Wij zijn op zoek 
naar jou!naar jou!

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

Wij zijn op zoek naar:

- Medewerk(st)er bedrijfsbureau /  
   werkvoorbereiding
     De taken bestaan uit het maken van calculaties, verzorgen order-intake, 

materialen bestellen, uitbestedingen verzorgen, enz. 

- CNC draaier / CNC frezer
     De taken bestaan uit stellen van draai- of freesbanken, het nameten van 

producten, verpakken, enz.

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

voor het draaiwerk

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

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

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega
Ben jij op zoek naar een baan?

Wij zijn op zoek naar een RVS straler!
Wat bieden wij jou:
• Een gezellige werksfeer in een klein team
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een marktconform salaris

Wat vragen wij:
• Je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken
• Ervaring is een pré
• Woonachtig in omgeving Valkenswaard

Spreekt dit jou aan?
Stuur je sollicitatie naar info@straalbedrijfhp.nl

Of bel naar 06-23176295

Wij bieden je;
Een fulltime baan (met uitzicht op een vaste aanstelling) als lasser / samensteller in een solide Brabants familiebedrijf in 
Valkenswaard. Waar wordt gewerkt met een uitgebreide variatie aan apparatuur, wat specialistisch maatwerk mogelijk maakt, maar 
waar ook seriematig gewerkt wordt. En dat in een team wat bestaat uit de ideale mix van ervaring en talent.
Wij volgen qua salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden de cao Metaal en Techniek, metaalbewerkingsbedrijf. Wil je meer weten
over Jangro? Neem dan een kijkje op www.jangro.nl.

Interesse?
Ben je enthousiast en wil je graag met ons kennismaken? 
Dan nodigen we je uit je CV te sturen naar Mathijs van Heijst via mathijs@jangro.nl. Indien er nog vragen zijn kan je hem ook 
bellen op telefoonnummer; 040-2014133. 

Acquisitie n.a.v deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.  

Ter uitbereiding van het team zoeken wij een ervaren: 

- All-round bankwerker/lasser

Ben jij;
•Ervaren in het lassen van aluminium, rvs en staal -> reageer dan op de vacature all-round lasser.
•Recent hebben we 2 splinternieuwe LVD kantbanken geplaatst. Ben je ervaren in het zelfstanding kanten, en kan je programmeren
middels CADMAN-B. -> reageer dan op de vacature kantzetter/programmeur.

Verder ben jij;
•Een echte vakman met een passie voor metaal. 
•Iemand die zelfstandig, nauwkeurig en doelgericht kan werken vanaf tekening of vanuit een mal.
•Meedenkt en met ideeën komt, maar ook openstaat voor de ideeën van collega’s.
•In drukke en minder drukke tijden klaarstaat voor collega’s
•Beschikbaar is voor langere tijd

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

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

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR COLLEGA’S!

Sca
n v
oor

meer
info en voor ons actuele vacatureaanbod!

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

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

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

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

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

We zijn momenteel op zoek naar:

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

  

Hamelendijk 2, 5541 RA Reusel  |  +31 (0)88 0234300  |  solliciteren@faes.nl  |  www.faes.nl

  

Wil je onderdeel worden van The Packaging People van Faes? 

Goed nieuws, want we zijn op zoek naar nieuwe aanwinsten 

voor ons team!

Enthousiaste professionals in een open werksfeer
Faes, ooit begonnen als flightcase bouwer, is een alleskunner 

op het gebied van industrieel verpakken. Het team van 

Faes vormt samen ‘The Packaging People’, een groep 

experts met jarenlange ervaring in maatwerkverpakkingen, 

verpakkingsdiensten en verpakkingsmanagement. Zij zetten 

zich iedere dag in om met hun kennis, ervaring en creativiteit 

verpakkingsoplossingen op maat te leveren.

Wil jij mee groeien met The Packaging People? Scan de QR code of kijk op 

faes.nl/werken-bij voor de volledige omschrijving en solliciteer direct!

Kom jij ons team versterken?

Customer
Service 

Representative

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

Productie-
medewerker

(allround)

BIJ ONS WERKEN?

KOM
JIJ

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

FULLTIMEOFPARTTIME CONTRACT

                     Leerling monteur

Gekwalificeerd zelfstandig Gekwalificeerd zelfstandig 
monteur ‘montage leider’monteur ‘montage leider’

Calculator/ verkoperCalculator/ verkoper

                     Leerling monteur
WIJ 

ZOEKEN:

SOLLICITEER NU VIA BERT@HEDEKO.NL OF 0497 – 870032
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Door groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Management Assistent (m/v)
Dit is je functie:
Als managementassistent heb je een zelfstandige, verantwoordelijke en afwis-
selende functie. Je werkt voornamelijk voor de Algemeen Directeur. In deze 
uitdagende functie is geen dag hetzelfde.

Je werkzaamheden zijn onder andere:
•  Het geven van operationele ondersteuning aan de Algemeen Directeur/ 

eigenaar, zoals agendabeheer, het opstellen en versturen van e-mails/brieven, 
opzoeken en aanleveren van informatie.   

• Onderhouden van externe contacten.
• Voorbereiden van presentaties.
•  Is verantwoordelijk voor de inkoop van kantoorartikelen, PR artikelen en per-

sonele attenties
•  Verricht specifieke administratie- en receptiediensten die bestaan uit het be-

geleiden van bezoek, coördineren van de poststroom evenals het af- hande-
len van het telefoonverkeer.

Dit is je profiel:
• MBO+/HBO werk- en denkniveau.
• Werkervaring in managementondersteuning.
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
• Kunnen schakelen en prioriteiten stellen.
• Organisatie en improvisatie talent.
• Kennis en ervaring met Office 365.
• Hands-on mentaliteit, accuraat en een dienstverlenende werkhouding.
• Functie is in beginsel fulltime maar parttime is zeker bespreekbaar.

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

Huisvesting nodig? 
Wij regelen het voor u!

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

Door groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Intercedent/Begeleider (m/v)
(Fulltime)

Dit is je functie:
Intercedent/Begeleider is veelzijdige functie waarbij recruitment, match tussen 
kandidaat en vacature, plannen en begeleiden van uitzendkrachten geduren-
de hun verblijf in Nederland centraal staat. U fungeert als intermediair tussen 
Metaal Flex, de uitzendkrachten en onze klanten. 

Je werkzaamheden zijn onder andere:
• Werven en selecteren van juiste kandidaten.
• Matchen van vraag en aanbod.
• Voeren van intakegesprekken, uiteenzetten van de arbeidsvoorwaarden.
• Introductie en begeleiding bij onze klanten.
• Aanspeekpunt van klanten en uitzendkrachten.
• Signaleren en oplossen van problemen van uitzendkrachten en klanten.
• Verzorgen van enkele administratieve taken.

Dit is je profiel:
• MBO+/HBO werk- en denkniveau.
•  Beheersing van Nederlandse of Engelse taal in combinatie met een tweede 

taal: Oekraïens, Roemeens of Portugees.
• Goede communicatieve, sociale en commerciële vaardigheden.
• Kennis en ervaring met MS Office.
• Accuraat, stressbestendig en flexibel.
• In bezit van een rijbewijs.
• Fulltime beschikbaar.
• Ervaring in de uitzendbranche is een pré.

Huisvesting nodig? 
Wij regelen het voor u!

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

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

 
 
 

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

Vacature administratief medewerker 
- Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau. 
- Je bent leergierig en werkt zeer nauwkeurig. 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed. 

Vacature aangiftemedewerker 
- Je bent (bijna) afgestudeerd voor een HBO of WO fiscale opleiding of een 

andere relevante opleiding. 
- Je hebt 0-5 jaar werkervaring op het gebied van loon-/inkomstenbelasting. 
- Je bent leergierig en houdt van het oplossen van complexe internationale 

casussen. 

Wat bieden wij jou? 
- Afwisselende en uitdagende werkzaamheden voor internationale klanten uit 

de Brainportregio. 
- Persoonlijke begeleiding door ervaren collega’s. 
- Flexibele arbeidsuren, parttime werken en deels vanuit thuis of zelfs vanuit 

het buitenland mogelijk. 
- Een goed salaris vanaf € 2.400 bruto per maand voor administratief 

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

Kijk voor meer informatie op www.taxmanager.be of neem contact op met 
Ronald Jansen of Len Schijvens. 

We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Stuur je CV met een beknopte 
motivatiebrief naar Ronald@taxmanager.be of Len@taxmanager.be. 

Taxmanager BV Eikenburg 3  5521 HZ  Eersel  KvK 54500982 



3428 oktober 20224 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES

Interesse? Neem contact met ons op via
info@verkeersschoolmeurs.nl
Nog geen rij-instructeur? Vraag naar de mogelijkheden.

Wordt dit jouw 
nieuwe werkplek?

Collega’s gezocht!

GROND EN INFRA

J. van Uijthoven & Zn. bv

Meerheide 242  Eersel

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

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

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

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

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

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

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

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

GROND – EN INFRAWERKEN

Barbas Bellffires is de fabrikant van houthaarden en gashaarden. Alle haarden worden in eigen beheer 
ontwikkeld en geproduceerd in de fabriek te Bladel. Maar liefst 17.500 haarden per jaar! Met ruim 150 
vakkundige medewerkers en verkoopafdelingen in Nederland, België, Engeland en Frankrijk is Barbas 

Bellffires toonaangevend en één van de grotere spelers in deze industrie. En nog steeds groeiende!

BEDRIJFSPROFIEL

Ter uitbreiding van onze Technische dienst zoeken wij een 
MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST

In deze veelzijdige functie zoeken we

een technische alleskunner.

Wil je continu uitgedaagd worden om je  
kennis steeds verder te ontwikkelen met de 
allernieuwste technische ontwikkelingen? 
Sluit jij je aan bij het warmste bedrijf van  
de Kempen?
Wij hebben de allernieuwste  lasers, kantbanken, 

lasrobots en een eigen natlakinstallatie in huis!  

Zorg jij ervoor dat het productieproces ongestoord 

door kan blijven gaan? In deze veelzijdige functie zijn 

we op zoek naar een technische alleskunner die zich 

graag op elk vlak wil uitdagen. Van het plegen van 

onderhoud aan het machinepark en gebouwen tot 

het oplossen van storingen.

 
Je achtergrond?

 Afgeronde technische opleiding,  

bij voorkeur gericht op Mechatronica

 MBO werk- en denkniveau

 Diverse jaren werkervaring in een soortgelijke 

functie in een productiebedrijf

 Kennis en ervaring met Mechatronica

 Probleemoplossend, creatief, collegiaal

 
Werken bij Barbas Bellfires: 
bij ons zit je er warmpjes bij
Hiermee wakkeren we jouw vuur aan:

 Werken in het “warmste” familiebedrijf  

in de Kempen

 Werken met de nieuwste apparatuur 

in een moderne werkplaats

 Dagelijks verse soep en fruit 

 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen

Reacties aan  hr@barbasbellfires.nl
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Bel, mail of whatsapp ons:

+31 (6) 41 18 48 28

hrm@procleanroom.com

Word jij onze 
monteur / voorman?

•  GEEN BRANCHE ERVARING VEREIST

•  UNIEKE PROJECTEN

PROFESSIONALS IN CLEANROOM TECHNOLOGY

VANAF 2023 NIEUW BEDRIJFSPAND IN EERSEL

•  EIGEN INGERICHTE BEDRIJFSWAGEN

•  BINNEN MONTAGE (SCHOON & DROOG)

Heb jij 2 rechterhanden en een neus voor technische oplossingen? 
Nu werkzaam in de bouw en sta je open voor een nieuwe uitdaging?

Een sterk groeiend bedrijf

Ontwikkelingsmogelijkheden

Goed salaris en winstdeling

Jong gezellig team

Vrijdagmiddag borrel

Wij zijn ProCleanroom, een sterk groeiend bedrijf in de high-
tech industrie. Er is steeds meer vraag naar schoner werken 
en wij bieden deze oplossing door het ontwerpen, produce-
ren en installeren van cleanrooms, flowkasten en speciale 
projecten. 

Voor de montage en installatie van deze cleanroomoplossin-
gen zijn we op zoek naar extra monteurs! In deze afwisselde 
functie met veel vrijheid, voer je samen met collega’s de 
werkzaamheden uit op locatie of in onze werkplaats.

Interesse gewekt? 
Neem dan contact op, we maken graag kennis!

www.procleanroom.com/over-ons/bedrijf/vacatures
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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.

ZONDAG 6 NOVEMBER 
MEGA VLOOIENMARKT
2 hallen! Tennishallen Eindhoven Noord. 
Nog enkele kramen vrij! Entree: € 2,50 p.p. 
09.00-16.00 u. Tel. 06-20299824.
www.timmermansevenementen.nl

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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.

Zwaar gietijzeren kolen/houtbak, € 60,-.
Tel. 06-83918582.

3 stapelbedden, compleet, € 30,00.
Tel. 0497-682505.

Moderne, glazen kookplaat met 4 pitten.
€ 45,-. Tel. 06-44194888.

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

Kapstok van steigerhout, 1 m br. € 10,-. 
Stalen koperkleur lampje € 5,-. Zwarte lange 
passpiegel, 50 cm br. 1.68 L, € 10,-. Nieuw 
halogeen oventje voor op aanrecht, € 15,-.
Tel. 06-44194888.

Grote stalen buitenlamp voor aan muur.
€ 25,-. Tel. 06-34412325.

Hometrainer, weinig gebruikt, i.g.st. € 40,-.
Tel. 06-30429602.

Winterbanden op stalen velgen (Hyandai Atos), 
155 - 70 - R13, pr.diepte 4,5 tot 6 mm, steek 
4x114,3, naaf 67,1, ET 46. € 150,-. Tel. 06-21425413.

2 degelijke, verstelbare traphekjes. 
Tel. 06-10748914.

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: 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: 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.

GEZOCHT: ENERGIEKE VRIJWILLIGERS
Villa Bleijenburgh is op zoek naar energieke 
vrijwilligers die met bewoners leuke activiteiten 
ondernemen, samen met het team. Kom gerust 
een kopje koffie drinken om de fijne sfeer te 
proeven. Tel. 06-19150823.

GEZOCHT: Kapper(ster) voor bejaard koppel 
met COPD. Tel. 06-83181161.

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.

Klusjesman, 60+, voor alle werkzaamheden 
binnen en buiten huis, o.a. timmerwerken, 
goot overstek, overkapping, plafonds, toilet, 
badkamer. Tel. 06-53623995.

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.

GEVONDEN: Blauw verzekeringsplaatje van 
brommer tussen Hapert en Bladel.
Tel. 06-50274852.

VERLOREN: Zwarte Willex fietstas met inhoud 
tijdens Haperts Dorpsfeest. Tel. 06-52515858.

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

GEVRAAGD: Gebruikte dakpannen, kleur rood 
of zwart. Tel. 0497-384600.

GEVRAAGD: Oude en gouden munten en oude 
Nederlandse bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

 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

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

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

CONCERT SIGNS’

Markt 4

CONCERT SIGNS’
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

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

Kom  langs!

Verlichte krans
Met warme witte LEDs

25.50

36.50

49.95

Ø38cm 
960 LEDs

Ø50cm 
1440 LEDs

Ø58cm
1800 LEDs

Kom  langs!Kom  langs!Kom  langs!Kom  langs!

Verlichte kransVerlichte krans
Met warme witte LEDsMet warme witte LEDs

2525.50

3636.5050

4949.95959595

Ø38cm 
960 LEDs

Ø50cm 
1440 LEDs

Ø58cm
1800 LEDs

Door Piet Gijsbers

HAPERT - Tour- en Wielerclub Hapert wilde 
vorig jaar bij haar 40-jarig jubileum al een 
Wielercafé organiseren. De coronamaatre-
gelen waren toen tweemaal achtereen een 
sta-in-de-weg om dat evenement door-
gang te doen vinden. Nu staat het Haperts 
Wielercafé woensdag 16 november op het 
programma. Leden van de vereniging en 
ook andere wielersportliefhebbers kunnen 
zich opmaken voor een avondje nostalgie 
en actualiteit met enkele prominente gas-
ten uit de wielerwereld. 

Het belooft in het Haperts Wielercafé een in-
teressante avond te worden. De presentatie is 
in handen van Rien van Horik, de wielerspea-
ker die in het hele land wedstrijden van jeugd 
tot professionals van deskundig commentaar 
voorziet. In Hapert treft Van Horik enkele 
prominente personen uit de wielersport. Om 
te beginnen is daar John van den Akker. De 
oud-profrenner boekte al in 1986 op 19-jarige 
leeftijd voor eigen Veldhovens publiek een 
overtuigende zege in de Omloop der Kem-
pen. Het leverde hem een profcontract op 
met de nodige successen. Vier jaar maakte 
hij deel uit van de succesvolle PDM-formatie 
met etappezeges in de Ronde van de Mid-
dellandse Zee en in het Spaanse Murcia. Hij 
streed in Parijs-Roubaix in 1990 mee op het 
voorplan en reed tweemaal de Ronde van 
Spanje in dienst van sprinter Jean-Paul van 
Poppel. De Veldhovenaar bracht in 1993 de 
Tour de France in het shirt van het Italiaanse 
ZG Mobili tot een goed einde. 

Wereldkampioen
Ook in die tijd maakte Henk Baars als veldrij-
der furore. In de Super Prestige-wedstrijden 
van de jaren ‘80 was hij een van de gevestig-
de namen. In 1990 presteerde de Diessenaar 
het zelfs om zich tot wereldkampioen te laten 
kronen in het Spaanse Getxo. Drie jaar later 
greep hij in zijn eigen vertrouwde omgeving 
op het circuit van de Beekse Bergen de na-
tionale crosstitel door onder meer Adrie 
van der Poel achter zich te houden. Na zijn 
wielercarrière zette hij een goed florerende 
rijwielsportzaak op in Diessen die inmiddels 
alweer jaren lang naar Hilvarenbeek is ver-
huisd. 

Een andere prominente gast is Dries van 
Gestel, profwielrenner in het Franse team 
Total Direct Energie. Die kan vertellen hoe 
het er vandaag de dag in het profpeloton aan 
toe gaat. De 28-jarige coureur uit Arendonk 
boekte in het voorjaar een vroege zege in 
de Ronde van Drenthe en bezette ereplaat-
sen in Kuurne, Le Samyn en Gent-Wevelgem 
(3e). Vanaf afgelopen zomer was Van Gestel 
vrijwel niet weg te slaan uit de top tien in 
wedstrijden van formaat. Hij werd 2e in het 
Circuit Franco Belge, 3e in de Druivenkoers 
van Overijse, en was nog zesmaal voorin de 
uitslag te vinden met als slotstuk de 6e plek 
in de klassieker Parijs-Tours. 

Ook uit België komt Heidi van de Vijver naar 
Hapert. Zij werd in 1993 de laatste winnares 
van de Tour Féminin en is nu ploegleider bij 
Plantur Pura, het team waarvan ook Aniek 

van Alphen uit Hapert in wegwedstrijden 
deel uitmaakt. Van de Vijver weet na vijftien 
jaar ervaring als ploegleidster hoe de wieler-
wereld werkt en kent de specifieke aard van 
het vrouwenwielrennen als weinig anderen. 
De organisatie van het Haperts Wielercafé 
zijn nog in afwachting van de toezegging van 
oud-Parijs-Roubaix winnaar Servais Knaven 
en zijn vrouw Natascha den Ouden.

Het belooft op 16 november een mooie avond 
te worden in het nieuwe Hart van Hapert met 
een mix van wielernostalgie. De aanvang is 
om 20.00 uur en de zaal is om 19.00 uur open. 
De toegang is gratis voor alle wielersportlief-
hebbers. Het aantal zitplaatsen is beperkt en 
vol is vol. 

Meer info: 
Tonnie Jansen, tel. 06-13865229.

Wielercafé met prominenten 
bij 40-jarige TWC Hapert

John van den Akker aan de start van de individuele tijdrit tijdens het Stella Artois profcriterium in Valkenswaard 
in 1989 (foto: Gerard Wolfs).

Henk Baars (1985)
(Foto: Henk van Dorenmalen)

VERMAAK
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Petrusklepel
Zondag 13 november vieren we in Casteren 
de H. Elisabeth. Als parochie doen we dan de 
aftrap voor het Jaar van Casteren, dat begint 
met de Advent (26/27 november). Na de fees-
telijke Mis van 09.30 uur is er koff ie met gebak 
in Den Aord. Het parochiebestuur en de pas-
toraatsgroep hopen op een mooie opkomst. 
Niet alleen van vaste kerkgangers maar ook 
van mensen die minder vaak komen. Willen we 
ons mooie kerkje in Casteren doorgeven aan de 
volgende generatie, dan is er een extra impuls 
nodig. Er zijn genoeg ideeën, maar we hoeven 
niet te luchtfietsen. Wat gedragen wordt gaan 
we doen, met liefde en plezier. De rest mag ver-
waaien met de wind. Dus vind je de combinatie 
Kerk & Casteren waardevol, zorg dat je er bent! 
Na afloop ‘vatten we er één’, tot 13.00 uur.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 29 oktober
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (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)

Maandag 31 oktober
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, gebedsdienst
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Allerheiligen
Dinsdag 1 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
19.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. Plena Laetitia)
  Gezamenlijke viering voor 
                 alle dorpen
- Wim Hendriks
- Servaes van der Heijden

Allerzielen
Woensdag 2 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Gezamenlijke viering 
                  voor alle dorpen

- Thea Waterschoot en Jan Hendrikxs
- Ann van Gerwen
- Mieke Hollebekkers-Lavrijsen
- Harrij Klijn en overleden ouders en kinderen

H. Hubertus
Donderdag 3 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistieviering
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

H. Carolus Borromeüs
Vrijdag 4 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 5 november
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

32e Zondag door het Jaar
Zondag 6 november
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Herenkoor)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 5 en 6 november)

Bladel zaterdag:
- Ted Fiévez en overleden families 
  Fiévez en Hegge

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Martien Sanders (nms. zijn vrouw, kinderen 
  en kleinkinderen)

Casteren:
- Jan en Joke Castelijns-Groenen (f)

Hapert:
- Josephus Bierens (f)
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ciska, Rika en Ans

Hoogeloon:
- Tiny Kanters-de Koning

Mededelingen:
-  Het Hoogfeest van Allerheiligen vieren we 

op dinsdag 1 november, om 19.00 uur, met 
een gezongen Mis in Bladel. Er is dan geen 
ochtendviering, wel het ochtendgebed om 
08.00 uur.

-  Op woensdag 2 november, om 19.00 uur, 
wordt de liturgie van Allerzielen centraal ge-
vierd in Bladel met een eucharistieviering. 
Na afloop is er koff ie in het zaaltje. Er is die 
dag geen ochtendviering, wel het ochtend-
gebed. We zoeken nog enkele mensen die 
willen helpen met vervoer voor vluchtelin-
gen die in Hapert verblijven en die de Aller-
zielenmis willen bijwonen.

-  Vanaf donderdag 3 november gaat de och-
tendmis in Bladel weer verder.

-  Vrijdag 4 november, om 19.00 uur, viert het 
Willibrordusgilde in Casteren het patroons-
feest in de kerk.

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

31e Zondag door het Jaar
Zaterdag 29 oktober
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk
- Dora Kerkhofs-van Gompel 
  en Peer Kerkhofs
- Harrie Tielemans en 
  Nel Tielemans-van Diepenbeek

Zondag 30 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Heilige mis uit dankbaarheid
- Lisa Brouwers
- Anneke Huijbers en 
  overleden familie Huijbers-Stans
- Kees Lavrijsen-van Eijk
- John Jansen (vw. jaargetijde)
- Heilige mis uit dankbaarheid voor een 
  huwelijksjubileum van Jos en Theresia
12.30 uur: doopviering Tesse Huijbregts
13.30 uur: doopviering
                 Daan en Lena van Trier

Maandag 31 oktober
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Hoogfeest: Allerheiligen
Dinsdag 1 november
19.00 uur: Eucharistieviering
- Will Basemans
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Overleden ouders Van Hoppe-Claes, 
  overleden kinderen en kleinkinderen

Allerzielen
Woensdag 2 november
19.00 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Cees Vosters-van Limpt
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac Janssen en Greet Janssen-Vosters
- Maria Chorus-Menken
- Martien Heesters 
  (nms. zijn Heemkunde-vrienden)
- Jan Sanders, Corrie Wouters-Sanders, 
  Willem Wouters en overleden familieleden
- Jules van Steenbergen en Marie van 
  Steenbergen-van Laarhoven en zus Liza

Donderdag 3 november
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 4 november
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jan van Gompel

Mededelingen:
-  Op de 2e zondag van de maand is er na 

de Heilige mis gelegenheid tot koff ie/thee 
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 30 oktober: 10.00 uur (wintertijd). Ds M-J Kreeft uit Eersel
Zondag 6 november: 10.00 uur. Drs. W.A.W.G van der Wouw uit Nuenen, 
gedachtenisdienst
Zondag 13 november: 10.00 uur. Livestream vanuit omliggende gemeente           

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 30 oktober: 10.00 uur (wintertijd). Ds. J. de Bie uit ’s Gravenpolder
Zondag 6 november: 10.00 uur. Mevr. J.H. Nieuwenhuizen uit Veldhoven
Zondag 13 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

Zondag 13 november: 10.00 uur. Livestream vanuit omliggende gemeente           
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

T. 040 - 204 01 25 
www.cateringcontent.nl

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

INFORMATIEF

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
                       13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 
Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

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

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

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

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

AGENDA 
MAANDAG 

31 OKTOBER 
T/M 

VRIJDAG 4 NOVEMBER

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 30 oktober: 10.00 uur. Allerzielen. 
  In deze viering denken we in het bijzonder 
  aan degene die 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.
- Zondag 11 december: 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.

DANKBETUIGING

Langs deze weg wil ik, in verband met het overlijden van mijn man

Janus Peters 

mijn speciale dank uitspreken voor 
Dokter S. Herremans, Buurtzorg en Nachtzorg.

V. S. R. L, dank jullie wel.

De vele kaarten, bloemen en giften voor het Longfonds hebben goed gedaan. 

Iedereen bedankt.

Maria Peters

DANKBETUIGING

Graag willen wij u danken 
voor de manier waarop u met ons heeft meegeleefd 

tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze (schoon) zus en tante

(juf) Nellie Hendrikx 

Familie Hendrikx

VESSEM - Op donderdag 3 november or-
ganiseren de jagersverenigingen Knegsel, 
Vessem en Wintelre hun jaarlijkse Huber-
tus viering. Zij beginnen dan deze dag om 
09.00 uur met een Eucharistieviering in 
de St. Lambertuskerk in Vessem, met als 
voorganger Pastoor van Lamoen. 

Tijdens de dienst zullen de Hubkes en aan-
wezige dieren volgens traditie worden ge-
wijd. Belangstellenden hiervoor zijn van harte 
welkom. Deze dienst zal muzikaal worden 

opgeluisterd door jachthoornblazers uit onze 
omgeving en enkele leden van Valkerij Equi-
page Jacoba van Beieren. 

Na de dienst zullen de gewijde Hubkes  
(Hubertus brood) uitgereikt worden onder de 
aanwezigen. Aansluitend is er gezamenlijke 
maaltijd van de 3 verenigingen en genodig-
den bij de Spekdonken in Vessem. Na deze 
maaltijd zullen de 3 verenigingen hun Huber-
tusfeest ieder op hun eigen manier voortzet-
ten.

Hubertus viering in de Lambertuskerk
Organisatie: jagersverenigingen Knegsel, Vessem en Wintelre
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Wie mag er mee doen?
Deelname aan deze WK-Pool is gratis 
en bedoeld voor de inwoners uit het
verspreidingsgebied van PC55. 

Dit betreft de gemeente Bladel, 
de gemeente Reusel-De Mierden
en de dorpen Vessem en Duizel.

Doe ook mee met de 

wk pool
gratis - geen inschrijfkosten

Maak kans op 
een mooie prijs!

Er zijn prijzen te winnen die beschikbaar 
zijn gesteld door lokale ondernemers. 

     Ga naar www.pc55-wkpool.nl 
         • Klik op ‘registreren’ of ‘aanmelden nieuwe speler’. Vul je gegevens in en bevestig dit. 
         • Je ontvangt een bevestiging per e-mail. Je kunt nu deelnemen en jouw voorspellingen invoeren.

Vul je voorspellingen in op de website via de knop ‘mijn voorspelling’. 
 •  De uitslagen zijn tot 1 minuut voor aanvang van de wedstrijd in te voeren of aan te passen. 
 •  De poule-eindstanden dienen vóór de start van het toernooi ingevuld te worden.
 •  De kampioen, topscorer, het totaal aantal gele/rode kaarten en het 
    totaal aantal toernooidoelpunten dienen vóór de start van 
     het toernooi ingevuld te worden.
 •  De uitslagen van de achtste/kwart/halve fi nales/fi nale kun je 
    invoeren/aanpassen tot 1 minuut voor aanvang van de wedstrijd.
 • De landen in de knock-out fi nales hoeven niet voorspeld te worden. 
    Deze worden automatisch ingevuld. 

 De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de 
 website www.pc55-wkpool.nl en wekelijks in deze krant. 

 Vragen? Mail naar wk@pc55.nl

 Sniederslaan 63-65 • Bladel
www.bito.nl

Dé E-bikespecialist
van de Kempen! 

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen • Sparen

Lenen • Krediet • Pensioen
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 De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de  De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de  De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de  De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de  De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de  De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de 
 website www.pc55-wkpool.nl en wekelijks in deze krant.  website www.pc55-wkpool.nl en wekelijks in deze krant.  website www.pc55-wkpool.nl en wekelijks in deze krant.  website www.pc55-wkpool.nl en wekelijks in deze krant.  website www.pc55-wkpool.nl en wekelijks in deze krant. 

 Vragen? Mail naar wk@pc55.nl Vragen? Mail naar wk@pc55.nl Vragen? Mail naar wk@pc55.nl Vragen? Mail naar wk@pc55.nl Vragen? Mail naar wk@pc55.nl Vragen? Mail naar wk@pc55.nl Vragen? Mail naar wk@pc55.nl

Bekijk de WK-wedstrijden
van oranje bij 
Liberty Foodbar! 

We zenden de wedstrijden 
uit op onze schermen, 
schenken een lekker 
koud biertje voor je in en 
verzorgen de hapjes. 

Zit je liever thuis voor 
de buis? Bestel onze 
hapjes via de website 
of kom ze afh alen!

Meedoen is 
gratis 

én simpelTip
Lees alle spelregels goed door 
zodat je de meeste kans maakt op 
een hoge score (zie knop ‘spelregels’).


