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Door Renate Matthijssen

KEMPEN - Voel je de behoefte om ergens 
op te slaan? Dan is het misschien een goed 
idee om je op te geven voor de nieuwe 
slagwerkgroep die in de Kempen opge-
start wordt. De eerste repetitie is zondag 
27 november en je bent van harte welkom 
om mee te komen doen. Eric de Laat uit 
Vessem is de initiatiefnemer en hij vertelt 
graag over de nieuwe groep.

‘Mear mei Muzijk’
“Ik raakte geïnspireerd toen ik hoorde over 
‘Mear mei Muzijk’ uit Friesland”, vertelt Eric 
enthousiast. “Daar is men begonnen met een 
blazersklas voor mensen die nooit eerder mu-
ziekles hadden gehad of noten konden lezen. 
Het bleek een ontzettend groot succes. Veel 
mensen ontdekten zo een nieuwe hobby. Het 
mooie is dat je vooraf helemaal niets hoeft 
te kunnen, het enig dat nodig is, is de eer-
ste stap zetten om mee te gaan doen. In de 
regio is het initiatief met een soort blazers-
klas een poos geleden van start gegaan, ge-
naamd Primo Passo. Met succes mag gezegd 
worden want de groep telde dertig leden. 
Nooit een trompet bespeeld of een saxofoon 
van dichtbij gezien, maar een plezier dat de 
aanstormend muzikanten erin kregen! Die 
blazersklas was een activiteit van de muziek-
verenigingen van Vessem, Middelbeers en 
Lage Mierde.”

Enthousiast
Door het enthousiasme van Primo Passo, nam 
Eric het drumstokje op en besloot een derge-
lijke groep voor slagwerkers op te gaan star-
ten. “Ook bij deze groep is het niet belangrijk 

dat je al muziek kunt maken; we bouwen het 
op vanaf het begin. Net zoals we bij kinderen 
zouden doen die voor het eerst met instru-
menten in aanraking komen. Ik heb alle mu-
ziekverenigingen in de regio benaderd en het 
animo bleek groot. De clubs uit Hooge Mierde, 
Hapert, Bladel, Eersel, Diessen, Reusel, Duizel 
en Vessem zijn aangesloten. We hebben een 
instructeur gevonden: Johan van Otterdijk, die 
normaal in Hooge Mierde voor de slagwerk-
groep staat en hij gaat dat samen doen met 
Angela Aerts, de instructrice van Vessem.”

Geen verplichting, alleen plezier
De bedoeling is dat de belangstellenden 
tien lessen lang de basisbeginselen van het 
slagwerk leren. Eric: “Ze mogen daarbij zelf 
kiezen welk instrument ze willen. Dat kan 
een melodisch slagwerkinstrument zijn maar 
ook een trom. We bouwen in die tien weken 
langzaam op naar een slotconcert en de ga-
rantie is dat het dan klinkt als een klok. Wat 
de muzikanten daarna doen, is helemaal aan 
henzelf. Je kunt aansluiten bij de muziekver-
eniging in je dorp, lekker op je zolderkamertje 
solo musiceren of het bij de tien lessen laten. 
Er is nul verplichting vanuit de verenigingen. 
Het enige wat we hopen is dat er een aantal 
mensen doorgaan, want het is een feit dat de 
muziekverenigingen met een terugloop in het 
aantal leden te maken heeft. En het is juist zo 
leuk, samen muziek maken. Dat willen we de 
beginnend muzikanten graag laten ervaren.”

Kracht van het ritme
Wie interesse heeft, kan zich aanmelden door 
een email te sturen naar ericdelaat22@gmail.

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

lees verder op pagina 3

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist 

van de regio

Wij helpen u en uW kind! 

SCheiden

www.knegtmansadvocaten.nl
Bladel: 0497 - 38 38 68 Bergeijk: 040 - 207 60 76

Geld Geld 
Besparen?Besparen?
Slim Energie, 
Mastbos 19, 
5531 MX Bladel

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

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

4 NOVEMBER 2022 � WEEK 44

Compleet
Wedstrijdschema
WK Voetbal 2022 Qatar

14-15

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

Overname 
Profi le Bito door 
Koen van der Heijden

5
Fractury Dak van 
Netersel, alléén voor 
ervaren mountainbikers

7
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

22-25

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
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De bedoeling is dat de belangstellenden tien lessen lang de basisbeginselen van het slagwerk leren. Eric: “Ze mogen 
daarbij zelf kiezen welk instrument ze willen. Dat kan een melodisch slagwerkinstrument zijn maar ook een trom. We 
bouwen in die tien weken langzaam op naar een slotconcert en de garantie is dat het dan klinkt als een klok. Wat de 
muzikanten daarna doen, is helemaal aan henzelf. Je kunt aansluiten bij de muziekvereniging in je dorp, lekker op je 
zolderkamertje solo musiceren of het bij de tien lessen laten.”

De kracht 
van het ritme
Nieuwe slagwerkorkest 
in de Kempen zoekt leden
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de Grootste Sfeer- & 
Kerstshow van de Kempen!

Alll Dagee Opee Too Kerso! 

Steekschuim
-blokken (groen)
3 blokken per pak

€ 2,49 per pak

3 voor: € 6,60

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
04-11 t/m 10-11-2022 Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks

zondag 6 november open van 12:00 tot 17:00 uur

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

LAGE MIERDE - Is jouw (klein)kind tussen 
de 10 en 12 jaar oud en helemaal weg van 
de natuur? Dan biedt Landgoed Wellen-
seind in Lage Mierde een geweldig kans 
voor de verdere ontwikkeling van zijn of 
haar natuurkennis. In 2023 gaat namelijk 
ons eerste Junior Natuurcollege van start. 
In een reeks van acht maandelijkse sessies 
wordt jouw (klein)kind opgeleid tot een 
échte junior Wellenseind Ranger. De eer-
ste les vindt plaats op zaterdag 18 maart 
2023 en staat in het teken van waterleven. 
Maar eerst is er op zaterdag 17 december 
een informatie- en kennismakingsbijeen-
komst.

Toen Jan Zeeman in 2019 Wellenseind open-
stelde voor publiek had hij de grote wens dat 
kinderen zijn landgoed op zouden gaan om 
het te verkennen en er te ravotten. Hij zag hoe 
steeds meer tijd werd doorgebracht achter 
computers en op mobieltjes, waardoor veel 
kinderen los van de natuur opgroeiden. Daar 
wilde hij een aantrekkelijk alternatief voor 
bieden. Na zijn overlijden zijn we die wens 
gaan vertalen naar het Wellenseind Junior 
Natuurcollege.

Deskundige Rangers gaan jonge natuurstu-
denten opleiden. De deelnemers ontvangen 
een handboek en er wordt gezorgd voor een 
rugzakje vol nuttige hulpmiddelen. De ses-
sies gaan onder meer over bomen en planten, 
kriebelbeestjes, het nachtleven in de natuur 
en vogeltrek. Elke les start met een korte in-
troductie binnen, waarna we natuurlijk het 
landgoed op gaan om alles over het thema 
te zien, voelen, ruiken en horen. Het worden 
vooral actieve natuurbelevingen, met ruimte 
voor kennisontwikkeling. Na afronding van 
alle acht lessen ontvangen de junior Ran-
gers een diploma en badge en mogen ze een 
echte excursie gaan begeleiden. 

Het Junior Natuurcollege wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Stichting Aan Boord. Dit 
fonds van de familie Zeeman financiert initi-
atieven op het gebied van gelijke kansen, ge-
zondheid en natuur. De eigen bijdrage kan zo 
tot een minimum van € 3,50 per kind per les 
worden beperkt.

Op zaterdagmiddag 17 december vindt bij het 
bezoekerscentrum Voor Anker een informa-
tie- en kennismakingsbijeenkomst plaats. We 
gaan dan op verkenningstocht met de aan-
gemelde kinderen en hun begeleiders, stellen 
de organisatie voor en geven een uitgebreid 
overzicht van het programma en de activitei-
ten. Er zal ook ruim gelegenheid zijn voor het 
stellen van vragen. Daarna kun je je (klein)
kind definitief inschrijven.

Willen jullie bij deze kennismaking aanwezig 
zijn, meld je dan per mail aan via natuur@
vooranker.nl. Vermeld daarbij ook de naam 
van je (klein)kind en de leeftijd. In dit eerste 
pilotjaar is er plaats voor een beperkt aan-
tal kinderen. Bij veel belangstelling selecte-
ren we eerst op motivatie en vervolgens op  
volgorde van aanmelding. We kijken er naar 
uit om kinderen met passie voor natuur 
op te leiden tot échte junior Wellenseind  
Rangers!

Junior Natuurcollege op Wellenseind
Voor kinderen met interesse in de natuur

BLADEL - Gewoontegetrouw reizen de 
Sint en zijn Pieten direct na aankomst in 
Nederland door naar Bladel. Het is altijd 
even spannend of alles volgens planning 
zal verlopen, maar navigatie Piet weet Bla-
del altijd blindelings en op tijd te vinden.

De planning is dan ook dat Sint rond 14.30 uur 
arriveert op het Burg. van Houdtplein. In een 
gezellige stoet gaan we vervolgens door de 
afgesloten Sniederslaan naar de Markt waar 
de Sint rond 15.00 uur officieel wordt welkom 
geheten op het daar aanwezige podium. 

Een DJ zorgt voor gezellige Sinterklaasmu-
ziek en alle kinderen van de basisschool heb-
ben daar de mogelijkheid langs Sinterklaas 
en zijn Pieten te lopen. Ook ontvangen ze dan 
nog iets lekkers! Voor de ouders is er natuur-
lijk gelegenheid om bij de horeca ondertus-
sen gezellig bij te kletsen en wat te nuttigen.

Graag tot ziens op 12 november in Bladel 
Centrum.

12 november Sinterklaasintocht Bladel

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een aantrekkelijke 
vergoeding  

1x per week PC55 bezorgen?
    

Wij zoeken nog bezorgers 
(13-99 jaar) voor:

Vessem 
omgeving Putterstraat  
omgeving Groenewoud

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl 

of bel 06-58932875Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64

ST
UD

IO LUIJTEN
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• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)
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com of te bellen naar 06-1381 3193. Het kost 
€ 100,- voor de tien lessen; de locatie waarop 
de repetitie plaats zal vinden is nog niet be-
kend maar wel dat het elke zondagochtend 
van 10.00-12.00 uur zal zijn. Je hoeft geen 
eigen instrument te hebben, de muziekver-
enigingen lenen hun slagwerk graag uit aan 
de deelnemers. De groep gaat zeker van start 
want inmiddels hebben zich al 21 leden aan-

gemeld. “We hebben geen limiet ingesteld”, 
meldt Eric op de valreep. 

“Hoe meer mensen kennismaken met slag-
werk, hoe liever we het hebben. Niets gezelli-
gers dan samen muziek maken en dat hopen 
we aan zoveel mogelijk mensen mee te kun-
nen geven. Er is geen grens aan de leeftijd, 
iedereen vanaf 18 jaar is welkom.” 

Doe ook mee en ervaar de kracht van het ritme.

JONG & OUD

vervolg van pagina 1

 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

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

Hermans Tweewielers BV met winkels in Hapert en Reusel 
is op zoek naar nieuwe collega’s.

We hebben plaats 
voor 2 fulltime functies:

Een allround (elektrische) fi etstechnicus (m/v) 
- In bezit van een diploma fi etstechnicus of met recente werkervaring als zodanig. 
- Kandidaten met kennis met E-bikes genieten de voorkeur.

Een enthousiaste, jonge leerling fi etstechnicus (m/v) 
- Iemand die de opleiding fi etstechniek al volgt of graag wil gaan volgen.

Interesse?
Herken je jezelf in één van deze vacatures, stuur dan je CV met motivatie naar: 
info@hermans-tweewielers.nl onder vermelding van ‘vacature fi etsmonteur’.

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

W www.hermans-tweewielers.nl
E   info@hermans-tweewielers.nl

Kerkstraat 14 • Hapert
T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
T 0497 - 641367

REUSEL-DE MIER-
DEN - Vrijwilligers 
van de Stichting 
Duofietsen Reu-
sel-De Mierden 
zetten zich vanaf 

april tot half oktober in om met gasten, die 
zelf niet meer kunnen fietsen, erop uit te 
trekken. Afgelopen jaar hebben we meer 
dan 25.000 km gefietst met 8 duofietsen 
en 1 rolstoelfiets. 

Bij de stichting zijn 70 vrijwilligers actief die 
met 140 verschillende gasten gereden heb-
ben. Hieruit kun je opmaken dat het onder-
houd van de fietsen het nodige geld kost. Eén 
van de activiteiten die men organiseert om 
geld te genereren is het organiseren van twee 
wandelingen. Ook wil men wel andere gasten 
ontmoeten. Bewegen is goed voor elk mens! 
Beide wandelingen hebben een verrassende 
tussenstop en zijn met pijlen uitgezet. Het 
begin- en eindpunt van de wandelingen is 

telkens bij IJsboerderij Fabor, Hamelendijk 5 
in Reusel. De afstand per wandeling is ± 10 
km. Op vertoon van uw ticket krijgt u koff ie/
thee, soep, broodje gehakbal en een ijsje. 

Starten kan op de zondagen 20 november 
en 11 december tussen 09.30 en 11.30 uur. Bij 
aanvang van de herfstwandeling krijgt u de 
routebeschrijving en een vragenlijst mee als 
u dit wilt. U kunt de vragen onderweg oplos-
sen maar ook na afloop. De ingevulde formu-
lieren kan men na de wandeling inleveren bij 
Fabor. Winnaar is degene die de meeste pun-
ten heeft verzameld na twee wandelingen. 

Tickets, welke € 7,50 kosten, zijn vanaf 
7 november verkrijgbaar bij Moois Crea Kado, 
Markt 22 en IJsboerderij Fabor, Hamelendijk 
5, allebei in Reusel. Tevens kan men een 
ticket reserveren bij Ad van Limpt via tel. 
06-23465275 of a.limpt43@upcmail.nl en 
deze kan men op de dag van de wandeling 
ophalen bij het startpunt.

Herfstwandelingen Stichting Duofi etsen

Door Piet Gijsbers

HAPERT - Bij de gasten van het Haperts 
Wielercafé op woensdag 16 november 
heeft de organiserende TWC Hapert een 
select duo weten te strikken. Niemand 
minder dan Servais Knaven, winnaar van 
Parijs-Roubaix in 2001 en nu al jarenlang 
ploegleider van een van ’s werelds beste 
profteams, komt met zijn vrouw Natascha 
den Ouden, ooit viervoudig nationaal 
kampioene veldrijden, naar het Hart van 
Hapert. 

Eigenlijk behoeft Servais Knaven geen nader 
betoog. Wie kent hem niet van tv met zijn 
aanstekelijke lach. Toen hij nog amateurwiel-
renner was werd hij in 1993 in Bladel eind-
winnaar van de driedaagse Ster van Brabant, 
nadat hij een jaar eerder eindtriomfator in 
Olympia’s Internationale Ronde van Neder-

land was geworden. Zijn zege bij de profs in 
Parijs-Roubaix staat nog bij veel wielersport-
liefhebbers op het netvlies. 

Na zijn profcarrière werd Knaven in 2011 
ploegleider bij Team Sky, waarin viervoudig 
Tourwinnaar Chris Froome, de ploeg die de 
afgelopen drie seizoenen als Team Ineos op 
de weg verscheen. Zijn vrouw Natascha den 
Ouden was viermaal nationaal veldritkampi-
oene in de jaren ‘80 en ‘90. 

De twee kennen elkaar sinds 1989. Beiden 
hadden zich dat jaar geplaatst voor het WK 
baanwielrennen voor junioren in Moskou. Na 
hun eigen wielercarrière kreeg het stel vier 
dochters die van jongs af aan met het wie-
lervirus zijn besmet. De ouders zetten zich in 
om jongere wielrensters naar de top te bren-
gen. 

Duizendpoot Natascha is naast haar dagtaak 
als fysiotherapeute tevens manager van maar 
liefst drie teams onder de noemer AG Insu-
rance – NXTG. Een U19 team, een U23 team 
èn vanaf komend wegseizoen een vrouwen 
eliteploeg die gekoppeld is aan het profteam 
Deceuninck-Quick Step. Het gezin Knaven 
staat dag na dag in het teken van het wiel-
rennen. Daar kunnen Servais en Natascha 
aan de microfoon bij presentator Rien van 
Horik ongetwijfeld breed uit over vertellen. 

Naast het echtpaar Knaven zijn ook Heidi 
van de Vijver, Tour Féminin winnares en nu 
ploegleidster van Hapertse Aniek van Alp-
hen, profcoureur Dries van Gestel uit Aren-
donk en de twee Kempisch oud-renners 
Henk Baars en John van de Akker te gast in 
het Haperts Wielercafé. 

De grote zaal in het Hart van Hapert wordt 
aangekleed met fietsen en wielerkleding uit 
het museum van Vlaming Sylveer Jespers. 
Er vindt ook een loterij plaats ten bate van 
Stichting ALS. 

De toegang is gratis. Aanmelden is niet 
nodig. Aanvang 20.00 uur, de zaal is vanaf 
19.00 uur open.

Servais Knaven en zijn Natascha 
in Haperts Wielercafé
Woensdag 16 november

Zege voor 
Servais Knaven in Parijs-Roubaix (2001)
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Visit BLADEL
Markt 21 a T. 0497381750 
5531 BC Bladel www.visitbladel.nl

Cadeautip:
Snoeperke!
ER OP UIT IN DE REGIO
MET WAT LEKKERS!

Visit REUSEL-DE MIERDEN 
Kerkplein 69 T. 0497642523
5541 KB Reusel www.visitreuseldemierden.nl

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

BLADEL - Luka is een vrolijke meid van 
bijna 3 jaar oud en dochter van Nicole en 
René Roest uit Bladel. Toen ze net gebo-
ren was leek er nog weinig aan de hand, 
maar al snel werd duidelijk dat er iets aan 
de hand was met haar voetjes en heupjes.

Na een lange pittige zoektocht en twee ope-
raties op jonge leeftijd werd een diagnose 
gesteldt: Luka heeft een zeldzame spier-
ziekte Central Core Disease (CCD) en de 
aandoening Arthrogryposis Multiplex Con-
genita (AMC). Hierdoor is ze geboren met 
klompvoetjes en een heupafwijking, en lijd 
ze aan spierzwakte en een verlaagde spier-
spanning.  Luka is hierdoor volledig rolstoel- 
afhankelijk.

Dat nieuws kwam hard aan en soms is de 
confrontatie er nog. Dat kunnen kleine din-
gen zijn: “We kunnen niet spontaan naar een 
speeltuin gaan en een dagje weg kost meer 
voorbereiding. Luka wordt groter en wil niet 
altijd gedragen of gestuurd worden door 
papa of mama.” Door haar werk bij Lunet 
Zorg weet Nicole wat een gehandicapt kind 
betekent voor ouders: “Ze blijft afhankelijk. 
Gelukkig is Luka verstandelijk niet beperkt 
en kan ze in de toekomst haar eigen keuzes 
maken.”

Nicole en René moeten Luka voorbereiden 
op een leven in een rolstoel. Dat gaat Luka 
goed af. Thuis rijdt Luka met een gewone 

rolstoel. Dit kost haar veel energie, daarom 
krijgt Luka een elektrische rolstoel die zij zelf 
kan besturen. Op deze manier kan ze over-
al mee naar toe en heeft ze in de toekomst 
meer zelfstandigheid. Deze elektrische rol-
stoel past niet een een gewone auto. Om 
Luka met haar elektrische rolstoel te vervoe-
ren hebben zij een aangepaste rolstoelbus 
nodig. Dit is een grote uitgave die zij, juist in 
deze tijd, niet zomaar kunnen doen.

Alle kleine beetjes helpen
Onder het motto ‘Alle kleine beetjes helpen’ 
hebben vrienden en familie een kroonkurken 
(bierdopjes)actie bedacht om geld in te za-
melen. Wie mee wil sparen kan de bierdop-
pen bij Nicole en René thuis (Marktstraat 65 
in Bladel) of bij Gasterij Den Dis in Bladel 
inleveren. 

Voor mensen die liever op een andere ma-
nier willen helpen, de tante van Luka is ook 
een crowdfundingsactie gestart. 

Via www.steunactie.nl/actie/rolstoelbus- 
voor-luka kan je een donatie doen. Het doel 
is € 30.000,-. Als zij meer ophalen, gaan René 
en Nicole het geld besteden aan wonin-
gaanpassingen voor Luka die straks ook 
een eigen slaap- en badkamer op de begane 
grond krijgt. 

Alle hulp is welkom!

Actie voor Luka
Geldinzameling voor een rolstoelbus
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Door Renate Matthijssen

BLADEL - Groot nieuws in de regionale 
fietsenbranche: Bas Bito stopt ermee. Hij 
heet overigens Klessens met zijn achter-
naam maar dat lijkt iedereen te negeren. 
Al dertig jaar is hij de trotse eigenaar van 
Profile Bito en dus is zijn achternaam 
‘Bito’ geworden. Er is ook goed nieuws: 
alles blijft bij het oude. De zaak wordt 
overgenomen door Koen van der Heijden 
en over een paar jaar kennen we hem al-
leen nog als Koen Bito. 

Grote stap
“Het is een stap en een proces voor mij om uit 
een goedlopende zaak te stappen”, heeft Bas 
inmiddels ervaren. “Ik was 22 toen ik de zaak 
overnam en begon vol enthousiasme en on-
dernemersdrive aan Profile Bito. Een mooie 
tijd waarin 80 uren per week werken geen 
uitzondering was. Inmiddels zijn we dertig 
jaar verder en is het tijd om plaats te maken 
voor een jonge ondernemer die met dezelfde  
drive Profile Bito gaat voortzetten. Ons pa 
en ma hebben me vanaf het begin gesteund 
en geholpen met allerlei praktische zaken 
en daar ben ik ze dankbaar voor. Ze stonden 
altijd voor me klaar. Vijf jaar geleden is ons 
pa overleden en ruim twee jaar geleden ons 
mam, beiden door kanker. Voor mij zijn dat 
momenten van bezinning geweest. Momen-
ten waarop je stilstaat bij het leven, wie ben 
ik, wat wil ik nog en wat wil ik niet meer. Ik 
wil in ieder geval meer tijd en ruimte hebben 
voor mijn gezin en voor mijn hobby’s en ik 
voel de behoefte om in minder mate ‘geleefd 
te worden’. Op zaterdag langs de lijn kunnen 
staan bij het voetballen van mijn jongste 
dochter Floor, mijn oudste dochter Kris naar 
de volleybaltraining brengen en samen met 
mijn vrouw een keertje gaan shoppen.”

Alle stappen doorlopen
Koen is 26 en kent Profile Bito goed. “Ik heb 
hier als jong menneke stage gelopen tijdens 
de opleiding Retail Management. Vervolgens 
ben ik gebleven als zaterdag- en vakantie-
kracht. Mijn interesse voor fietsen en voor 
de retail komen voor mij samen bij Bito. Ik 
heb tijdens mijn vervolgstudie Commerciële  
Economie nog een tijdje ergens anders ge-
werkt maar Bito bleef lonken, daar voelde ik 
me ’t fijnst. Toen Bas een paar jaar geleden 
voorstelde om op termijn de zaak over te 
nemen, hoefde ik niet heel lang na te den-
ken. Ik hou van de sfeer van de winkel, het 
dorpse, het gemoedelijke en het contact 
met klanten. We zijn er niet alleen om zoveel 
mogelijk fietsen te verkopen; we willen de 
klanten echt helpen om een juiste keuze te 
maken, maar ook om jarenlang fietsplezier 
te hebben.”

We doen ‘t samen
Bas vindt het mooi om zijn werkwijze, kennis 
en ervaring over te dragen aan Koen. “Voor-
al de administratie”, lacht hij. “Dat is niet mijn 
ding. Het hoort erbij maar dat is voor mij de 
minder leuke kant van het ondernemerschap. 
De veelzijdigheid van het ondernemerschap, 
het contact met de klanten, de inkoop, rela-
ties met leveranciers, de techniek van de fiets, 
samen als team de schouders eronder zijn de 
mooie kanten. Ik heb de laatste maanden wat 
meer structuur aangebracht; gelukkig pikt 
Koen het goed op. Hij heeft goede ideeën. 
Ik zie visie, enthousiasme en daadkracht bij 
Koen terug en daarom heb ik alle vertrouwen 
in de toekomst. De komende maanden ga ik 
me vooral focussen op alle zaken die geregeld 
moeten worden omtrent de overdracht.” Koen 
is vastbesloten voort te zetten wat Bas met zijn 
team heeft opgebouwd. “Gelukkig maak ik zelf 
al lange tijd onderdeel uit van het team dus in 
die zin verandert er niet veel”, denkt Koen. “We 
doen het samen, alleen sta je nergens.”  

Onze kracht
“Als elektrische fietsspecialist van de Kem-
pen blijven we investeren in een groot as-
sortiment fietsen, naar eigen zeggen volgens 
onze klanten een reden om onze winkel te 
bezoeken. Wij begeleiden ze vervolgens in 
hun zoektocht naar de fiets die het beste 
bij hun wensen en gebruik past. We bieden 
de mogelijkheid om fietsen te proberen en 
te ondervinden of deze ook daadwerkelijk 
aan alle verwachtingen voldoen. Wanneer 
de best passende fiets is gevonden, wordt 
deze in onze eigen werkplaats perfect rijklaar 
gemaakt. Hierbij stopt het niet. Ons ervaren 
team in de werkplaats staat altijd klaar voor 
de nazorg aan de fiets. Uiteraard staat er een 
gratis elektrische leenfiets klaar wanneer je 
fiets bij ons in reparatie of onderhoud  is.”

Ontwikkeling
Er worden tegenwoordig meer elektrische 
fietsen dan ooit verkocht. De techniek gaat ra-
zendsnel en is niet te stoppen. “Ik denk serieus 
ooit ‘wat kunnen ze nu nog veranderen?’ en 
dan is de volgende ontwikkeling alweer een 
feit”, zegt Bas. “Sneller opladen, betere accu’s, 
kleinere accu’s, apps en ga maar door. Onge-
looflijk hoe snel het allemaal gaat en het einde 
is nog niet in zicht.” Ook Koen vindt dat mach-
tig interessant. “Die techniek gaat zo snel en 
dat moeten we bijhouden om onze klanten van 
dienst te kunnen blijven. 
Inmiddels is de jon-
gere generatie 
aan de beurt om 
over te stappen 
op elektrisch en 
die stellen an-
dere eisen dan 

senioren. Mooi om dat mee te mogen maken.” 
Uiteraard heeft Profile Bito  een prachtig as-
sortiment niet-elektrische fietsen en sportfiet-
sen. “Fietsen is nog altijd onverminderd popu-
lair”, aldus Koen en Bas.

Plannen
Op 1 januari zal Bas het stokje officieel over-
dragen. “Daarna blijf ik nog een tijdje aange-
sloten”, vertelt Bas. “Ik zal als sparringpartner 
voor Koen op de achtergrond blijven. Wat de 
toekomst mij brengt, weet ik nog niet. Ik zou 
het bijvoorbeeld leuk vinden om met jeugd 
te werken en het ondernemerschap blijft me 
trekken. Voor mij staat de toekomst open en 
dat is een mooi vooruitzicht! Ik wil graag meer 
tijd voor mijn hobby’s fietsen, koken en va-

kantie. Ik ga het moun-
tainbiken opnieuw 

oppakken; door 
mijn kookhob-
by zijn de kilo’s 
eraan gevlo-
gen, die mogen 
er nu weer af.” 

Dankjewel 
Bas: “Graag wil ik onze klanten bedanken 
voor hun vertrouwen, de fijne contacten, de 
bijzondere momenten die ik heb mogen mee-
maken bij Bito. Ook wil ik mijn vrienden en 
familieleden bedanken die me hebben ge-
holpen, bij bijvoorbeeld de verbouwing van 
ons huidige pand. Tenslotte wil ik het team 
van Bito bedanken. Ons fijne stabiele team 
van ervaren medewerkers die ik al heel wat 
jaartjes ken en altijd voor me hebben klaar-
gestaan. Bito overdragen betekent ook losla-
ten, een groot deel van mijn leven heeft zich 
de afgelopen dertig jaar bij Bito afgespeeld.”

Toekomst 
Plannen genoeg bij zowel Bas als Koen. Eén 
ding hebben ze gemeen: passie voor fietsen. 
Die passie delen ze graag met hun klanten, 
daarin gaat de komende jaren niets verande-
ren. Profile Bito blijft hét adres voor álle fietsen!

Sniederslaan 63 -65 - Bladel

www.bito.nl

Gedeelde passie voor fietsen
Overname Profile Bito door Koen van der Heijden per 1 januari 2023

Bas (r) vindt het mooi om zijn werkwijze, kennis en ervaring over te dragen aan Koen. "Koen heeft goede ideeën. Ik zie 
visie, enthousiasme en daadkracht bij Koen terug en daarom heb ik alle vertrouwen in de toekomst. De komende maan-
den ga ik me vooral focussen op alle zaken die geregeld moeten worden omtrent de overdracht.” Koen is vastbesloten 
voort te zetten wat Bas met zijn team heeft opgebouwd. Koen (l): “Gelukkig maak ik zelf al lange tijd onderdeel uit van 
het team dus in die zin verandert er niet veel”, denkt Koen. “We doen het samen, alleen sta je nergens.”
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Mijn boekenkist-episode ben ik zo vrij  
bekend te veronderstellen. Ik kreeg het 
aan de stok met de prins en een horde 
predestinatie-aanklevers, belandde in  
sjieke penitentie, ontving geregeld zendin-
gen met boeken en op een dag kreeg de 
meid een ingeving. Ik erin, zij erop, tegen 
inkijk, en zo samen Loevestein uit. De  
soldaten klaagden, maar ze was niet van 
me af te slaan.

Ik denk daar nog vaak aan terug. Prins en 
predestinati zwaar pissed natuurlijk. Ik heb 
het geweten. Eeuwige gevangenisse werd 
eeuwige ballingschap. Heb geen voet meer 
op Hollands bodem kunnen zetten. Ik zat 
vast in Parijs en mocht u nu denken dat 
er ergere dingen zijn in het leven: ik ver-
zeker u dat je het daar in mijn tijd na een  
midweek of zo wel gezien had.

Maar wat ik wilde zeggen: wat een zalig 
verslepen was dat! Welk overheerlijk inter-
mezzo!

Claustrofobie had ik nie en wat kon ik 
doen? Zo goed en zo kwaad als het ging, 
ging ik er maar es bij liggen, maakte mijn 

hoofd leeg en wachtte op wat daar in het 
aardedonker aan mijn geestesoog voor-
bij ging trekken: Elskes achtersteven, mij 
bekender dan het behoorde te zijn, ik ben 
nu toch dood en vergeten, laat ik er geen 
doekjes meer om winden, menige mijl-
paal harer kookkunst voorts, een regeltje 
Hoofts (“Nijdige tijd, waarom is ’t dat gij u 
versnelt”), uren doorgebracht met de arme  
Oldenbarnevelt en af en toe een volken-
rechtelijke inval, die ik meteen weer uit 
me liet vallen omdat ik papier, ganzenveer 
noch plek genoeg had om hem te noteren. 
Een mensch moest een opslaan-als-knop 
hebben tegen het vervlieden zijner ge-
dachten.

Even was ik van alles en iedereen af:  
oranjes, contraremonstranten, Scherpe 
Resoluties, slotbewakers, Dordtse Syno-
des, belastingaangiften, subsidie-aanvra-
gen, verkeersboetes, krantenbazen, con-
sulenten, dovemansoren, betweters, social 
media, stapels.

Ik denk daar nog vaak aan terug. Soms 
ben ik de deur nog niet uit, of ik verlang al-
weer terug naar mijn ligbank, Monteverdi’s 
madrigalen op mijn oorstukken en de meid 
bovenop me.

Overigens, naar ik verneem kunt, zo het 
u behaagt, mijn vlucht komen overdoen. 
Het eerste part althans, tot Antwerpen. 
Kijk op www.routeyou.nl. Kist, meid en een 
tweetal boeken (Frans Godefroy: Hugo de 
Grootpad. De vlucht van Loevestein naar  
Antwerpen gereconstrueerd in 7 etap-
pes en A. van Cruyningen: De boekenkist 
van Hugo de Groot. De ontsnapping van  
Europa’s grootste rechtsgeleerde) zijn  
verkrijgbaar bij de VVV.

Huig

Dees Kist heeft 
Loevestein 
den Huigh Gelicht

column

Herdenken is een werkwoord
Door Arie van den Berk

Dat hoef ik u vast niet te vertellen! Ik hoor zo vaak mooie 
verhalen van wat velen van u allemaal doen om uw over- 
leden dierbare te herdenken. Op elk moment dat u daar  
behoefte aan heeft. Omdat het u helpt.

Stilstaan
Het is goed om te blijven herdenken, wanneer u daar  
behoefte aan heeft. Om stil te staan bij diegene die u mist.  
Om te kunnen praten over uw overleden partner, ouder, kind 
of ander familielid. Of een vriend of vriendin. 

Het leven gaat door
Helaas vermindert de intense aandacht rondom een over- 
lijden en afscheid vaak al snel na de uitvaart. Er zijn weer 
nieuwe verhalen van andere mensen, andere gebeurtenis-
sen die de aandacht opeisen. Zeker bij het overlijden van een 

vriend of vriendin is de aandacht vaak wat eerder verslapt. "Het leven gaat door. En het was 
toch ook geen familie?" is een veelgehoorde overtuiging.

Zelfgekozen familie
Maar ook vrienden kunnen als familie voelen. Zelfgekozen en daarom zo mogelijk nog dier-
baarder dan eigen familie. Zoals die vriend, die als enige werd gevraagd aanwezig te zijn bij de 
euthanasie van zijn beste vriend. Geen familie; zelfs zijn moeder en vriendin niet. Dit einde was 
voor hen samen. En zo zijn er veel meer voorbeelden van onvoorwaardelijke vriendschappen.

Bij zulke vrienden is het verdriet zeker net zo groot als dat bij familie, misschien zelfs nog wel 
groter. Daarom verdienen zij ook alle ruimte voor troost, net zo lang als ze daar behoefte aan 
hebben. 

Allerzielen
Deze week vierden we Allerzielen. Een van oudsher Katholieke feestdag, waarin alle  
overledenen werden herdacht. Ook wij verzorgden in deze week een sfeervol en intiem samen-
zijn met familie en vrienden van mensen, voor wie wij de uitvaart mochten verzorgen. 

Herdenken is voor iedereen
Het herdenken van overleden dierbaren zoals op Allerzielen is inmiddels door veel meer  
mensen overgenomen. Geloofsoverschrijdend dus. Als we dan nu ook nog termijn- en  
relatie-overschrijdend gaan denken, komen we een eind in de goede richting. Want iedereen 
die iemand mist, moeten we toch ruimte geven om te herdenken wanneer en zolang daar  
behoefte aan is, ongeacht wat de relatie was. Zo maken we 'herdenken' een werkwoord dat  
we samen doen en geven we elkaar alle ruimte voor troost.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

REUSEL – Op za-
terdag 12 novem-
ber, van 10.00 tot 
18.00 uur, en zon-
dag 13 november, 
van 10.00 tot 17.00 
uur, zullen op de 
kampeerboerderij 
van de familie Van 
Gompel op ‘t Hof 6 
in Reusel, de inge-

zamelde Kerstspulletjes verkocht worden. 
De opbrengst gaat in zijn geheel naar het 
missiewerk van de Hulselse zuster Cle-
mentina Wouters in Pão de Açúcar in Bra-
zilië. Zij overleed in 2012, maar haar werk 
wordt voortgezet. Precies 12 november 
was haar geboortedag. 

Ook zorgen we voor een lekker bakje koffie 
met een wafel en de entree is gratis. Deze 
opbrengst gaat in zijn geheel naar de Bui-
tenschoolse Opvang in Brazilië. Dit project 
kreeg de naam: sociaal project ter verster-
king van ieders dromen. De meeste kinderen 
hebben thuis geen goede gelegenheid om te 
studeren en vaak ook geen enkele steun van  

ouders of verzorgers omdat ze zelf niet kun-
nen lezen of schrijven. 

Vijf jaar geleden is dit project succesvol ge-
start met nog veel plannen, die alleen met 
wat extra steun gerealiseerd kunnen worden. 
De opvang staat in de wijk dichtbij de straat 
waar zuster Clementina woonde. Jos Wouters 
van ome Harrie, een neef van zuster Clemen-
tina, is één van de initiatiefnemers van dit 
mooie project. De nieuwe ruimte van deze 
buitenschoolse opvang is nu in gebruik en 
draagt de naam van Zuster Clementina.

Het missiewerk kan ook worden ondersteund 
door een gift over te maken op Rabobanknr.: 
NL33RABO0126298602 t.n.v. Stichting Vrien-
den van Brazilië, met vermelding van zuster 
Clementina Wouters. De rekening wordt bij-
gehouden door Wout van Kemenade, Oude 
Kerkstraat 42 in Duizel. Tel. 0497-516009. 

Graag tot ziens op 12 en/of 13 november 
en noteer het vast in je agenda. Voor meer  
informatie zie

www.vriendenvanbrazilie.nl

Kerstrommelmarkt 
voor missiewerk zuster 
Clementina Wouters
Zaterdag 12 november 10.00-18.00 uur
en zondag 13 november 10.00-17.00 uur
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Door Renate Mattijssen

NETERSEL - Ruim vierenhalve kilometer 
uitdagend mountainbikeparcours: dat is 
het Fractury Dak van Netersel. Alleen ge-
schikt voor de gevorderde mountainbiker, 
met lef, geen angst en vooral stuurtech-
niek. Een prachtig stukje Netersel op de 
plek waar ooit een vuilnisbelt was. Daar 
merk je niets van als je geconcentreerd de 
bochten en hoogten bedwingt.

Groot plezier van de gebruikers
Patric Noten en Frank van Hoof zijn bijna 
elke maandagavond te vinden bij het Dak 
van Netersel. “Onderhoud blijft nodig”, leggen 
ze uit. “De brandnetels groeien hier hard en 
fietsen is leuk maar onder de jeuk en bulten 
thuis komen is minder. Soms moeten we een 
deel van het parcours herstellen of een nieuw 
stukje aanleggen. Losgekomen stenen moe-
ten vastgelegd worden, of slijtage door rem-
men of lopen moet gerepareerd worden. Zo’n 

parcours heeft constant onderhoud nodig.” 
Even terug naar het begin. Frank: “Zo’n vijf 
jaar geleden zijn we begonnen met een paar 
leden van Het Snelle Wiel Bestronics en TC 
Netersel. We wilden graag een uitdagende 
baan en op deze locatie bleek het mogelijk. 
De wielervereniging heeft een gebruikers-
overeenkomst met de gemeente Bladel voor 
het gebruik van het terrein, een paar stukken 
hebben we in bruikleen van de eigenaren van 
de bospercelen. Die vinden het prima als we 
het gebruiken voor de sport, zo lang we het 
netjes en opgeruimd houden. Dat gaat prima. 
We begonnen met een paar bochten en 
hoogtes en in een paar jaar tijd is het uitge-
breid tot de route van bijna vijf kilometer. Nog 
altijd denken we na over nieuwe uitdagingen 
en die voeren we dan uit. Tot groot plezier van 
de gebruikers.”

De moeilijkheid wordt gewaardeerd
Het Dak van Netersel is openbaar maar zeker 
niet voor iedereen toegankelijk. Patric: “We 

hebben onlangs een certificaat gekregen van 
de NFTU dat we een ‘zwarte’ kwalificatie heb-
ben. Vergelijk het met skiën, de zwarte piste, 
de moeilijkste. Dat is bij ons ook: de boch-
ten zijn scherp, de hoogtes steil, de onder-
grond pittig. Soms rij je over keien, soms over 
boomwortels of een houten bruggetje, maar 
vlakke stukken kent het parcours nauwelijks. 
Dat maakt dat deze baan echt ongeschikt is 
voor mountainbikers die normaal gesproken 
op zondag een uurtje in de bossen gaan rij-
den. De échte liefhebbers komen uit het hele 
land naar Netersel. Niet dat ze met tientallen 
tegelijk komen, dat gaat ook niet, maar ze 
weten ons wel te vinden en laten mooie re-
acties achter op onze site. De moeilijkheids-
graad wordt gewaardeerd. We mogen van de 
NFTU geen wijzigingen aanbrengen aan de 
baan die de moeilijkheid aantasten. Anders 
gezegd: hij mag niet makkelijker worden.”

Eigen risico
Wie Het Dak van Netersel wilt fietsen, doet 
dat geheel op eigen risico. Frank: “We waar-
schuwen voor de gevaren en daarna is het 
aan de gebruikers zelf. We vertrouwen op het 
gezond verstand van de sporters. Er gebeu-
ren eigenlijk heel weinig ongelukken op het 
parcours maar dat komt echt omdat mensen 
de waarschuwingen serieus nemen en zelf 
nadenken. Je moet het gewoon niet willen om 
ongetraind of onervaren op dit parcours te 
gaan fietsen.” Het klinkt best gek: een sport-
vereniging die zegt dat je niet moet komen 

sporten. “Voor je eigen veiligheid”, benadruk-
ken de heren. 

“Wie wel ervaring heeft, is welkom en heeft 
hier de tijd van zijn leven; we scoren al twee 
jaar op rij als ‘hoogst gewaardeerde baan’ op 
de site van mtbroutes.nl. Daar zijn we trots 
op en we doen er dan ook alles aan om het  
niveau zo hoog te houden.”

Pittige bochten en veel 
hoogteverschillen
Fractury Dak van Netersel, 
alléén voor ervaren mountainbikers

Het Dak van Netersel is openbaar maar zeker niet voor iedereen toegankelijk. Patric: “We hebben onlangs een certifi-
caat gekregen van de NFTU dat we een ‘zwarte’ kwalificatie hebben. Vergelijk het met skiën, de zwarte piste, de moei-
lijkste. Dat is bij ons ook: de bochten zijn scherp, de hoogtes steil, de ondergrond pittig. Soms rij je over keien, soms 
over boomwortels of een houten bruggetje, maar vlakke stukken kent het parcours nauwelijks. Dat maakt dat deze 
baan echt ongeschikt is voor mountainbikers die normaal gesproken op zondag een uurtje in de bossen gaan rijden.”
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Geconfronteerd met de hoge prijzen voor 
gas en stroom en wetende dat het energie-
gebruik anders gaat worden, is iedereen 
aan het nadenken over maatregelen om 
thuis energie te besparen en duurzaam op 
te wekken. We moeten op termijn stoppen 
met het gebruik van aardgas en de huidige 
prijzen zijn een prikkel om daar niet te lang 
mee te wachten. Maar hoe maak je verant-
woord de overgang naar aardgasloos? 

Dat zijn vragen waarmee mensen naar het 
EnergieLoket komen. Vaak wordt daar gecon-
cludeerd dat een EnergieScan bij de mensen 
thuis een goeie start is om tot een plan van 
aanpak te komen. Veel mensen maken ge-
bruik van deze dienstverlening van Kempen-
Energie. Bij een EnergieScan komt een Ener-
giegids bij je over de vloer. Hij inventariseert 
samen met u de bestaande situatie, geeft aan 
wat er allemaal mogelijk is en selecteert een 

aantal zinvolle maatregelen om uit te voeren. 
Voor dezelfde huizen zal een EnergieScan 
een vergelijkbaar resultaat laten zien. Veel 
van onze woningen zijn projectmatig ge-
bouwd. Een rij van 6 woningen of een serie 
van twee-onder-een-kap in een straat. 

Voor mensen die in zo’n straat wonen, kan 
het een meerwaarde zijn om samen met de 
buren een energiescan te doen. De cijfers en 
de ervaringen kunnen gedeeld en vergeleken 
worden. Er ontstaat een beter beeld van de 
kwaliteit van de woningen en dus meer dui-
delijkheid over de maatregelen die genomen 
kunnen worden. Tevens wordt er een basis 
gelegd om de uitvoering samen op te pak-
ken. Dat is praktisch maar vaak ook voordeli-
ger. Bijvoorbeeld bij het na-isoleren van een 
spouwmuur of het verbeteren van de isolatie 
van het dak aan de buitenzijde. 

Een energiescan met de buren is een gezelli-
ge en zinvolle bijeenkomst waarbij ook onze 
EnergieGids eff iciënt te werk kan gaan. Heb 
je interesse in een EnergieScan, kom dan 
naar een van onze EnergieLoketten of meld 
je aan via kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Advies over 

energieverbruik

aantal zinvolle maatregelen om uit te voeren. 
Voor dezelfde huizen zal een EnergieScan 
een vergelijkbaar resultaat laten zien. Veel 
van onze woningen zijn projectmatig ge-
bouwd. Een rij van 6 woningen of een serie 
van twee-onder-een-kap in een straat. 

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

Energiescan 
met de 
buren    

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

EERSEL - Op don-
derdag 17 novem-
ber organiseert 
Stichting Huur-
dersraad de Kem-

pen samen met WSZ een bewonersavond 
voor alle huurders van WSZ. Dit keer krijgt 
de avond een andere invulling dan andere 
jaren. Huurders krijgen op een informatie-
markt de kans om al hun vragen over wo-
ningtoewijzing, inschrijving, nieuwbouw, 
renovatie, verduurzaming en leefbaarheid 
te stellen aan medewerkers van WSZ.

De Huurdersraad en WSZ verwelkomen de 
huurders graag vanaf 19.00 uur in het MFA 
Hart van Hapert, Oude Provincialeweg 21 in 
Hapert. Om 19.30 uur start het programma 
met een ontvangstwoord van Rob Wullems, 
secretaris van de Huurdersraad. Vervolgens 
licht penningmeester Jan Schoormans de fi-
nanciële gegevens van de Huurdersraad toe. 

Wilt u graag weten hoe u in aanmerking komt 
voor een andere huurwoning? Wat WSZ doet 
om de woningen te verduurzamen? Welke 
nieuwbouw- en renovatieprojecten op stapel 
liggen? Of bent u nieuwsgierig naar de initi-
atieven die WSZ organiseert om de leefbaar-
heid in de wijken te vergroten? Of heeft u een 
andere vraag aan de medewerkers van WSZ? 
Kom dan naar de bewonersavond op don-
derdag 17 november in MFA Hart van Hapert. 
Stichting Huurdersraad de Kempen en WSZ 
zien de huurders van WSZ graag deze avond.

17 november
bewonersavond 
voor alle huurders 
van WSZ

BERGEIJK - Je kind en of dierbare ver-
slaafd? Wij zijn een zelfhulpgroep voor 
naasten van verslaafden. Het doel van deze 
zelfhulpgroep is het leren omgaan met een 
verslaafde in jouw naaste omgeving.

Wij creëren een veilige plek om je verhaal te 
delen met ervaringsdeskundigen in een om-
geving waar niet geoordeeld of veroordeeld 
wordt. Een plek waar je tips en handvatten 
krijgt en niet te vergeten wat je rol is of kan 
zijn in deze rollercoaster van verdriet, on-
macht, boosheid, onbegrip, etc.

Elke tweede dinsdag van de maand, vanaf 
19.30 uur, is er een bijeenkomst in het Aqui-
nohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. Graag 
aanmelden via: moedigemoedersdekem-
pen@hotmail.com of neem contact op met 
Sandra via 06-13400967.

Bijeenkomst 
Moedige 
Moeders 
de Kempen

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

AFHAALPUNTEN

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

Visit Reusel Kerkplein 69 Reusel
Gemeentehuis Reusel-DM Kerkplein 3 Reusel
Esso Wilhelminalaan 9 Reusel
Tamoil Turnhoutseweg 32A Reusel 

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 
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Vind een inleverpunt
op wecycle.nl

Hoeveel oude lampen zie jij 
zitten in deze lamp?

Check het antwoord op wecycle.nl
Als kleurplaat beschikbaar op wecycle.nl/kids 

Hoeveel oude lampen zie jij 

wecycle.nl

Lamp stuk of 
vervangen?
Wecycle je oude!

Lamp stuk of Lamp stuk of Lamp stuk of Lamp stuk of 
vervangen?vervangen?
WecycleWecycle je oude!je oude!je oude!je oude!

Lamp stuk of 
vervangen?
Wecycle je oude!
In veel huizen en bedrijven worden oude lampen 

vervangen om energie te besparen. Goed idee!

Lever dan wel de oude in voor 

recycling dan maken wij er 

weer nieuwe grondstoff en 

van, misschien wel voor jouw 

volgende lamp!

HAPERT - Positief coachen en een ge-
zond sportklimaat hebben we in de Kem-
pen hoog in het vaandel staan. Het maakt 
onderdeel uit van het Kempisch sport- en 
beweegakkoord. Als onderdeel van de Ka-
derdag sport- en bewegen kunnen ouders, 
trainers en bestuurders daarom zaterdag-
middag 5 november gratis de humoristi-
sche theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker 
op zo!’ bij wonen.  
 
Te fanatieke ouders. Een tekort aan trainers 
en coaches. Veel kinderen die in de puberteit 
afhaken. Veel clubs en ouders herkennen het. 
Maar dit omzetten in positief gedrag blijkt las-
tig. De voorstelling zit vol herkenbare situaties 
voor iedereen. Over hoe je als trainer/coach 
of bestuurs- of commissielid kunt zorgen dat 
je jeugdige sporters beter gaan presteren en 
je vereniging nog sterker wordt. En over hoe 
je als vader of moeder kunt zorgen dat het 

goed gaat met je kind in de sport (maar ook 
op school en thuis!). Een gratis ticket bestelt 
u via de website kempeninbeweging.nl en de 
banner ‘Kaderdag’. Reserveer daar eerst een 
ticket voor de Kaderdag en selecteer dan de 
theatervoorstelling. De voorstelling start om 
13.00 uur in het MFA Hart van Hapert.

Humoristische theatervoorstelling 
over positief coachen!

HAPERT - Op vrijdag-
avond 25 november 
organiseert het Man-
telzorgcafé Hapert een 
informatiebijeenkomst 
aan de hand van het 
toneelstuk ‘Het Keu-
kentafelgesprek’. Jos en 

Anita spelen een broer en een zus die zor-
gen voor hun moeder. Ieder op hun eigen 
manier. Maar met de nodige hindernissen.

Tijdens dit gesprek komen allerlei zaken aan 
de orde waarin elke ‘ervaren’ mantelzorger 
zich (gedeeltelijk) zal herkennen. Maar er 
zullen voor veel mantelzorgers ook nieuwe 
onderdelen aan de kaak worden gesteld. 
Zeker voor degenen die nog niet zolang hun 
partner, kind, ouder, buurman of vriendin ver-
zorgen of wat vooruit helpen. Een uitdagend 
gesprek dat ook veel vragen op zal roepen. 

Na de pauze (en een kopje koffie) nemen 
we de tijd om deze vragen te beantwoor-
den, informatie uit te wisselen en anekdotes 
te delen. Wij denken op deze manier u als 
mantelzorger te helpen in balans te blijven 
tijdens deze (vaak) zware periode. Daarom 
is er bewust gekozen voor de vrijdagavond. 
Wij hopen dat het overnemen van uw taken 
als mantelzorger dan wellicht geregeld kan 
worden. Er kunnen op het einde van de avond 
ook individueel vragen worden gesteld aan 
de aanwezige beroepskrachten. 

U bent van harte welkom. We starten de 
avond om 19.30 uur en sluiten rond 21.30 uur 
af. Inloop is vanaf 19.15 uur. De entree is gratis, 
maar graag voor 22 november aanmelden op 
secretaris@deouwepastoriehapert.nl

Informatieavond 
voor mantelzorgers 
in MFA Hart van Hapert

Dirigent(e) 
en toetsenist(e) 

gezocht!
HOOGELOON - Zanggroep Tolad uit 
Hoogeloon is op zoek naar een en-
thousiaste dirigent(e) en een enthou-
siast gedreven toetsenist(e). 

Wij zijn een gezellig, actief en spontaan 
zangkoor, wat voornamelijk popmuziek 
zingt en we repeteren op dinsdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur. We willen graag 
met een frisse blik de juiste richting kie-
zen voor onze toekomst en daarbij ge-
bruik maken van jouw creativiteit. Voor 
de toetsenist(e) is er een keyboard en 
geluidsapparatuur aanwezig. Wil je ons 
komen versterken, reacties graag op tel. 
06-10711810 of kijk op de website: 

www.tolad.nl

             Tip 1
       

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

van vorig jaar.
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Als u getrouwd bent of een geregistreerd 
partnerschap heeft en u gaat scheiden, 
dan bent u verplicht om elkaar na de 
scheiding te onderhouden. Het bedrag dat 
daarvoor betaald c.q. ontvangen wordt, 
heet partneralimentatie. Partneralimen-
tatie is voor de betaler aftrekbaar en voor 
de ontvanger belast. Maar wat betekent dit 
nu concreet, waar heeft dit (on)gewenste 
gevolgen voor en hoe zorgt u ervoor dat u 
de fiscale gevolgen van partneralimentatie 
direct aanpakt en niet verrast wordt als u 
later de belastingaangifte doet. 

Toeslagen aanvragen / wijzigen
Partneralimentatie wordt bij de ontvanger 
als inkomen in box 1 belast. Het wordt dus bij 
uw inkomen geteld. De hoogte van toeslagen 
zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindge-
bonden budget is afhankelijk van de hoogte 
van het inkomen, inclusief de partneralimen-
tatie. Het al dan niet verkrijgen van partne-
ralimentatie heeft daarmee grote consequen-
ties voor de hoogte van de toeslagen. Het is 
dan ook aan te bevelen om na de scheiding 
en bij een latere wijziging van de partnerali-
mentatie direct uw toeslagen aan te passen 
op Mijn toeslagen. Dan ontvangt u direct de 
toeslagen waar u recht op heeft en loopt u 
niet het risico later een bedrag terug te moe-
ten betalen.

Voor de betaler van partneralimentatie geldt 
dat het bedrag aan partneralimentatie als 
persoonsgebonden aftrek in mindering wordt 
gebracht op het inkomen. Dit kan betekenen 
dat iemand die partneralimentatie voldoet 
daarmee in aanmerking komt voor zorgtoe-
slag, huurtoeslag of kindgebonden budget, 
terwijl dat voorheen mogelijk niet het geval 
was. Ook hier geldt dus: vraag toeslagen aan 
of wijzig ze op Mijn toeslagen.

Voorlopige aanslag aanvragen / wijzigen
Bij salaris vanuit een loondienstverband houdt 
uw werkgever direct belasting en premie 
zvw (zorgverzekeringswet) in. Bij partnerali-
mentatie gebeurt dat achteraf, als u aangifte 
inkomstenbelasting doet. Dit kan tot verve-
lende consequenties leiden. Als u € 1.000,00 
aan partneralimentatie per maand ontvangt 
en u besteedt dit bedrag volledig, samen met 
de andere inkomsten, dan kan het een on-
aangename verrassing zijn als u bij de belas-
tingaangifte in het volgende jaar alsnog over  
€ 12.000,00 belasting en premie zvw moet be-
talen. Dit is eenvoudig te voorkomen door een 
voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen 
op de website van de belastingdienst. Met een 
voorlopige aanslag schat u aan het begin van 
het belastingjaar in hoeveel belasting u moet 
betalen over het inkomen dat u verwacht te 
gaan ontvangen en dit wordt per maand bij u 
in rekening gebracht door de belastingdienst. 
Voor de betaler van partneralimentatie werkt 
een voorlopige aanslag de andere kant op: u 
krijgt maandelijks een teruggave van de belas-
tingdienst gebaseerd op een schatting van uw 
inkomen en de aanwezige aftrekposten (waar-
onder de partneralimentatie).

Alimentatieberekening
U mag in onderling overleg vaststellen of u 
partneralimentatie wenst overeen te komen 
en hoe hoog dit bedrag zal zijn. Houdt u op dat 
moment rekening met de gevolgen voor de  
toeslagen en de belastingheffing! Laat u een 
echtscheidingsspecialist een alimentatiebere-
kening maken, dan zal deze u direct kunnen 
voorhouden wat de gevolgen van de partnera-
limentatie zijn op uw netto besteedbaar inko-
men. U wilt per slot van rekening toch weten 
“hoeveel brood u na de scheiding kunt kopen”.

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Partneralimentatie. 
Wat zijn de fiscale gevolgen?

EERSEL - Het is inmiddels een traditie dat 
vrijdags voor de herfstvakantie alle groep 
8-leerlingen uit de regio worden uitgeno-
digd voor de Talentendag op het Rythovi-
us College. Tijdens deze dag maken groep 
8-leerlingen op een realistische wijze ken-
nis met het middelbaar onderwijs. 

Ook dit jaar was de Talentendag zeer succes-
vol. Ongeveer 530 aanstaande brugklassers 
zijn vrijdag 21 oktober ondergedompeld in 
workshops science, kunst, sport en program-
meren. Ook was er een talenplein en waren er 
mens & maatschappijlessen gegeven, zoals 
geschiedenis. Op het einde van de dag was 
er gelegenheid om vragen stellen aan leerlin-
gen van het Rythovius College.

Dinsdag 15 november worden de ouders van 
de groep 8-leerlingen in de gelegenheid ge-
steld om onze school beter te leren kennen 
tijdens de jaarlijkse informatieavond. Om 
19.30 uur zal rector Robert Tops de ouders 
welkom heten in de aula. Daarna kunnen 

de ouders vragen stellen aan een panel van 
deskundigen, zoals afdelingsleiders, collega’s 
uit het zorgteam en natuurlijk ook leerlingen. 
Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar.  
De avond zal naar verwachting rond 21.15 uur 
afgelopen zijn.

Informatieavond 
voor ouders van 
groep 8-leerlingen

BLOEMENATELIER BASTEN 
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

INFORMATIEF
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deltanetwerk.nl

In de gemeente Reusel-de Mierden willen we glasvezel aanleggen, zodat ook jij straks de 
beschikking hebt over de nieuwste generatie internet en interactieve haarscherpe televisie. 
Kom alles te weten over onze campagne, het aanbod en de aanleg van glasvezel tijdens één 
van de glasvezel informatieavonden. Deze worden gehouden op:

• Dinsdag 8 november, De Stad 5, Hooge Mierde
• Woensdag 9 november, Dorpsplein 2, Lage Mierde
• Dinsdag 15 november, Kruisstraat 1A, Reusel

Vanaf 19.00 uur ben je welkom en om 19.30 start de presentatie waarbij je alle gelegenheid 
krijgt tot het stellen van vragen.

Zien wij jou
tijdens de
informatie-
avonden? Kom langs

op 8, 9 of 15 
november
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Een dikke duim omhoog voor iedereen die onze actie 
Rokkie Rood, MileS against MS heeft gesteund, op welke 
manier dan ook. De reis was soms een uitdaging maar in 
één woord fantastisch. Het nationaal MS fonds heeft door 
de vele donaties een mooi bedrag van € 5280,- mogen 
ontvangen. Kei bedankt! 

Walter en Lia Duis

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

Mijn duim staat omhoog voor allen die actief meededen aan de Halloweentocht van buurtver-
eniging ‘t Raepesteeltje in Hapert. Door hen werd het een geweldige avond. Bedankt namens 
alle kinderen! 

Een buurtgenoot

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

Een duim omhoog voor onze buurvrouw Annemiek. Zij heeft samen met de kinderen uit de 
Mars in Hapert een hele mooie flat geknutseld. We hebben bij het knutselen heel veel plezier 
gehad en de off iciële opening van de flat was ook een succes. Dankjewel! 

Kinderen en ouders

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

Onze duimen staan omhoog voor alle vrijwilligers en leden voor hun inzet bij de ATB-Classic 
Scherpenheuvel-Hapert 2022.

Bestuur TWC Hapert

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

Mijn duimen staan omhoog. Op 28 september had ik autopech aan de Hulselsedijk in Reusel, 
waarbij ik lang op de ANWB moest wachten. Vanaf het begin was een meneer, bij wie ik op de 
inrit stond, heel behulpzaam en bood me aan bij hem thuis te wachten. Ik bedank deze meneer 
voor de bezorgheid en vriendelijkheid!

Sara

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... meer dan 25 jaar 
geleden een vrachtschip 
dat van Hong Kong naar 
de VS onderweg was 

een lading badeendjes 
verloor? 

Zo’n 28.000 eendjes 
raakten op drift in 

de oceaan. Ze spoelden 
overal aan, van Australië 
tot aan de Noordpool. 

Het is natuurlijk slecht 
voor het milieu, maar de 
eendjes hebben wel meer 
inzicht gegeven in de 

verschillende 
oceaanstromingen.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Gesealde folderpakket
Voor 1 september 2022 werd PC55 en het gesealde folderpakket samen bezorgd door dezelfde verspreider. 

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

REUSEL - Het KBO-restaurantproject 
biedt onze leden de mogelijkheid om ge-
zellig en gezamenlijk met leeftijdsgenoten 
uit eten te gaan en tevens kennis te laten 
maken met de keukens en mogelijkheden 
van onze Reuselse restaurants.

Deze keer gaan we op woensdag 16 en don-
derdag 17 november, telkens om 17.30 uur, 
naar De Hollandershoeve, Turnhoutseweg 
46B in Reusel. Zij gaan voor ons weer een 
heerlijke maaltijd bereiden. Ga je (weer) 
gezellig met ons mee? Meldt u dan aan op 
woensdag 9 november, tussen 10.00 en 11.00 
uur, in D’n Aachterûm.

Restaurantbezoek 
KBO Reusel

Zelfhulp-
groep 

stoppen 
met roken

BLADEL - Wil jij ook graag stoppen 
met roken en kun je het niet alleen? 
Samen in je eigen omgeving activitei-
ten ondernemen om de eerste moeilij-
ke tijd door te komen.

Je kunt dan denken aan wandelen. 
Of heb jij nog betere ideeën? 

Voor meer info: tel. 06-34456263.

BLADEL - Op zondag 16 oktober was het 
afkampen en de prijsuitreiking van het het 
Gemeenteschild waar ieder jaar om ge-
schoten wordt, de zes gildes die Gemeente 
Bladel rijk is. Dit schild is door de Gemeen-
te beschikbaar gesteld en de verschieting 
bestaat uit twee onderdelen: viertallen en 
personeel.

Voor de viertallen zijn maximaal 100 punten 
te halen, voor personeel 75 punten. Wethou-
der Davy Jansen overhandigde de schilden 
aan de winnaars. 

De uitslag van de viertallen:   1.  St. Joris 
Hoogeloon (95 pnt.), 2. St. Brigida Netersel 
(94 pnt.), 3. St. Joris Hapert (92 pnt.). Uitslag 
personeel: 1. Ton Egbers (St. Joris Bladel), 2 
Kees van Puyenbroek (St. Joris Hoogeloon), 
3. Peter Gerritsen (St. Joris Hapert).

Winnaars 
Gemeenteschild 
kruisboog 2022
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Met spoed chauff eurs gezocht!
Rijd je graag auto en wil je iets voor anderen 
betekenen? 

Cliënten Vervoer voor Dagbesteding:
-  Voor Zorgboerderij Bij de Pinken rijd je de 

cliënten met een beperking met hun elek-
trische personenbus. Maartje Liebrand: 
06-8242 0986 of maartje.dezorgboerderij@
gmail.com

-  Voor Zorghoeve de Elsten vervoer jij met je 
eigen auto de deelnemers. Annemiek van de 
Sande: 06-83508989 of info@zorghoeve-de-
elsten.nl

-  Voor Zorgboerderij Hapert vervoer jij met 
je eigen auto de cliënten. Moniek Verhees: 
0497-726995 of info@zorgboerderijhapert.nl

Chauff eurs:
-  De Maaltijdservice Veldhoven bezorgt voor 

de meest kwetsbare thuiswonende doel-
groep wekelijks maaltijden en boodschap-
pen. Cees Hoefs: 06-1129 9242 of cees@
demaaltijdservice.nl

-  Bij Maaltijdservice de Kempen bezorg je met 
eigen auto warme maaltijden in Bladel en 
Reusel-de Mierden. Deze worden bij Kem-
penland in Bladel opgehaald. Gert Nieland: 
secretaris@maaltijdservicedekempen.nl

-  Stichting Casters Vervoer zoekt chauff eurs 
uit de gemeente Bladel. Je vervoert passa-
giers volgens een vast schema met hun per-
sonenbus en doet alle dorpskernen aan. Ed 
Verhoeven: 06-5360 4382 of Ed.Verhoeven@
telfort.nl

-  Buurtbus de Kempen ( Bravo) rijdt in een 
8-persoon busje volgens een vaste dienst-
regeling een vaste route door de Kempen-
dorpen. Marcel van Hoof: 06-8333 5642 of 
planning@buurtbusdekempen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl

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

in de regio

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

             Tip 2
       

        Onze 
nieuwe prins 
heeft een jaar 

ondergronds gezeten.

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791

REUSEL - Stichting Wereld Wijd uit Reusel 
houdt zaterdag 12 november en zondag 13 
november weer Opendeurdagen met een 
hobby-, speelgoed- en rommelmarkt. 

Deze vindt plaats in de blokhut van Jong Ne-
derland, Hulselsedijk 32 in Reusel. Het publiek 
kan er terecht van 10.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens de open dagen zijn producten te koop 
die door onze leden van de stichting zijn ge-
maakt, zoals vogelhuisjes, houten speelgoed, 
zelfgebreide sokken, truien en nieuw gemaak-
te schorten, kaarten enz. Tevens is er ook een 
enveloppenstand. U kunt genieten van koff ie, 
thee en fris met een lekkere warme wafel. 

Stichting Wereld Wijd zet zich in voor hulp 
aan de Derde Wereld. Dit keer is de op-
brengst van de Opendeurdagen voor de mis-
sie van zuster Wouters in Brazilië. De toegang 
is gratis.

Opendeurdagen 
Stichting 
Wereld Wijd

HAPERT - Reuma kan zorgen 
voor pijn en vermoeidheid, 
dat is bekend. Maar sommige 
mensen hebben het ook over 
‘hersenmist’, een wazig en 
warrig gevoel. Waar komt dat 
vandaan? Oftewel wat is de 
invloed van reuma op de her-
senen?

Deze lezing is op 15 november 
en reumatoloog Dr. J. Broen van het MMC 

Eindhoven verzorgt deze lezing. Na de lezing 
is er een korte pauze en na de pauze zal Dr. 
Broen proberen alle vragen te beantwoorden. 
De toegang is gratis, ook voor niet-leden.

Locatie: MFA Hart van Hapert, Oude Provinci-
aleweg 21 in Hapert. De lezing begint om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De zaal 
is om 18.45 uur open. Bij binnenkomst krijg je 
koff ie of thee aangeboden door de vereniging. 
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. 
Graag tot ziens op 15 november!

‘Hersenmist’ bij reumatische aandoeningen

T/M 6 DECEMBER
EXPOSITIE ‘VESSEM IN BEELD’
Landschappen, portretten en vrij werk van 
Jack Mies. Locatie: Praathuis, 
Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4, Vessem. 
Open: di. en do. 10.00-12.00 uur en 13.00-16.00 
uur, za. 13.00-16.00 uur. Gratis entree.

T/M ZONDAG 11 DECEMBER
TENTOONSTELLING
'GROOT GEWELD IN KLEINE DORPEN'
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2, 
Eersel. Tijd: openingstijden Kempenmuseum. 
Wat hebben we in de Kempen allemaal 
moeten doorstaan na de 80-jarige oorlog? 
Je ziet het hier!

T/M 30 DECEMBER
25 JAAR REUSEL-DE MIERDEN....
EN WAT ERAAN VOORAFGING
Locatie: gemeentehuis-bibliotheek-
HWR-heemkamer, Reusel. 
Tijd: openingsuren bibliotheek. Gratis entree.

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

WEDSTRIJDSCHEMA          

Achtste Finale 1

:

Winnaar Groep A  Tweede Groep B

Za. 3 dec 16:00  Khalifa Internati onal

Kwart Finale 2

:

Winnaar 8e Fin. 5  Winnaar 8e Fin. 6

Vr. 9 dec 16:00  Educati on City

Kwart Finale 1

:

Winnaar 8e Fin. 1  Winnaar 8e Fin. 2

Vr. 9 dec 20:00  Lusail

Kwart Finale 4

:

Winnaar 8e Fin. 7 Winnaar 8e Fin. 8

Za. 10 dec 16:00 Al Thumama

Kwart Finale 3

:

Winnaar 8e Fin. 3  Winnaar 8e Fin. 4

Za. 10 dec 20:00  Al Bayt Stadion

Halve Finale 1

:

Winnaar Kw. F. 1  Winnaar Kw. F. 2

Di. 13 dec 20:00  Lusail

Halve Finale 2

:

Winnaar Kw. F. 3  Winnaar Kw. F. 4

Wo. 14 dec 20:00  Al Bayt Stadion

Achtste Finale 5

:

Winnaar Groep E  Tweede Groep F

Ma. 5 dec 16:00  Al Janoub

Achtste Finale 6

:

Winnaar Groep G  Tweede Groep H

Ma. 5 dec 20:00  Stadion 974

Achtste Finale 7

:

Winnaar Groep F  Tweede Groep E

Di. 6 dec 16:00  Educati on City

Achtste Finale 8

:

Winnaar Groep H  Tweede Groep G

Di. 6 dec 20:00  Lusail

Achtste Finale 2

:

Winnaar Groep C  Tweede Groep D

Za. 3 dec 20:00  Ahmad Bin Ali

Achtste Finale 4

:

Winnaar Groep D  Tweede Groep C

Zo. 4 dec 16:00  Al Thumama

Achtste Finale 3

:

Winnaar Groep B  Tweede Groep A

Zo. 4 dec 20:00  Al Bayt Stadion

QATAR - ECUADOR
Zo. 20 nov 17:00  Al Bayt
SENEGAL - NEDERLAND
Ma. 21 nov 17:00  Al Thumama
QATAR - SENEGAL
Vr. 25 nov 14:00  Al Thumama
NEDERLAND - ECUADOR
Vr. 25 nov 17:00  Khalifa
ECUADOR - SENEGAL
Di. 29 nov 16:00  Khalifa
NEDERLAND - QATAR
Di. 29 nov 16:00  Al Bayt

:

:

:

:

:

:

SENEGAL - NEDERLAND :

QATAR - SENEGAL :

NEDERLAND - ECUADOR :

ECUADOR - SENEGAL :

NEDERLAND - QATAR :

GROEP A

ENGELAND - IRAN
Ma. 21 nov 14:00  Khalifa
VERENIGDE STATEN - WALES
Ma. 21 nov 20:00        Ahmad Bin Ali
WALES - IRAN
Vr. 25 nov 11:00  Ahmad Bin Ali
ENGELAND - VER. STATEN
Vr. 25 nov 20:00  Al Bayt
WALES - ENGELAND
Di. 29 nov 20:00  Ahmad Bin Ali
IRAN - VERENIGDE STATEN
Di. 29 nov 20:00  Al Thumama

:

:

:

:

:

:

VERENIGDE STATEN - WALES :

WALES - IRAN :

ENGELAND - VER. STATEN :

WALES - ENGELAND :

IRAN - VERENIGDE STATEN :

GROEP B

ARGENTINIE - SAOEDI-ARABIE
Di. 22 nov 11:00  Lusail
MEXICO - POLEN
Di. 22 nov 17:00  Stadion 974
POLEN - SAOEDI-ARABIE
Za. 26 nov 14:00  Educati on City
ARGENTINIE - MEXICO
Za. 26 nov 20:00  Lusail
POLEN - ARGENTINIE
Wo. 30 nov 20:00  Stadion 974
SAOEDI-ARABIE - MEXICO
Wo. 30 nov 20:00  Lusail

:

:

:

:

:

:

MEXICO - POLEN :

POLEN - SAOEDI-ARABIE :

ARGENTINIE - MEXICO :

POLEN - ARGENTINIE :

SAOEDI-ARABIE - MEXICO :

GROEP C

DENEMARKEN - TUNESIE
Di. 22 nov 14:00  Educati on City
FRANKRIJK - AUSTRALIE
Di. 22 nov 20:00  Al Janoub
TUNESIE - AUSTRALIE
Za. 26 nov 11:00  Al Janoub
FRANKRIJK - DENEMARKEN
Za. 26 nov 17:00  Stadion 974
AUSTRALIE - DENEMARKEN
Wo. 30 nov 16:00  Al Janoub
TUNESIE - FRANKRIJK
Wo. 30 nov 16:00  Educati on City

:

:

:

:

:

:

FRANKRIJK - AUSTRALIE :

TUNESIE - AUSTRALIE :

FRANKRIJK - DENEMARKEN :

AUSTRALIE - DENEMARKEN :

TUNESIE - FRANKRIJK :

GROEP D

MAROKKO - KROATIE
Wo. 23 nov 11:00  Al Bayt
BELGIE - CANADA
Wo. 23 nov 20:00  Ahmad Bin Ali
BELGIE - MAROKKO
Zo. 27 nov 14:00  Al Thumama
KROATIE - CANADA
Zo. 27 nov 17:00  Khalifa
KROATIE - BELGIE
Do. 1 dec 16:00  Ahmad Bin Ali
CANADA - MAROKKO
Do. 1 dec 16:00  Al Thumama

:

:

:

:

:

:

BELGIE - CANADA :

BELGIE - MAROKKO :

KROATIE - CANADA :

KROATIE - BELGIE :

CANADA - MAROKKO :

GROEP F

DUITSLAND - JAPAN
Wo. 23 nov 14:00  Khalifa
SPANJE - COSTA RICA
Wo. 23 nov 17:00  Al Thumama
JAPAN - COSTA RICA
Zo. 27 nov 11:00  Ahmad Bin Ali
SPANJE - DUITSLAND
Zo. 27 nov 20:00  Al Bayt
JAPAN - SPANJE
Do. 1 dec 20:00  Khalifa
COSTA RICA - DUITSLAND
Do. 1 dec 20:00  Al Bayt

:

:

:

:

:

:

SPANJE - COSTA RICA :

JAPAN - COSTA RICA :

SPANJE - DUITSLAND :

JAPAN - SPANJE :

COSTA RICA - DUITSLAND :

GROEP E

ZWITSERLAND - KAMEROEN
Do. 24 nov 11:00  Al Janoub
BRAZILIE - SERVIE
Do. 24 nov 20:00  Lusail
KAMEROEN - SERVIE
Ma. 28 nov 11:00  Al Janoub
BRAZILIE - ZWITSERLAND
Ma. 28 nov 17:00  Stadion 974
KAMEROEN - BRAZILIE
Vr. 2 dec 20:00  Lusail
SERVIE - ZWITSERLAND
Vr. 2 dec 20:00  Stadion 974

:

:

:

:

:

:

BRAZILIE - SERVIE :

KAMEROEN - SERVIE :

BRAZILIE - ZWITSERLAND :

KAMEROEN - BRAZILIE :

SERVIE - ZWITSERLAND :

GROEP G

URUGUAY - ZUID-KOREA
Do. 24 nov 14:00  Educati on City
PORTUGAL - GHANA
Do. 24 nov 17:00  Stadion 974
ZUID-KOREA - GHANA
Ma. 28 nov 14:00  Educati on City
PORTUGAL - URUGUAY
Ma. 28 nov 20:00  Lusail
ZUID-KOREA - PORTUGAL
Vr. 2 dec 16:00  Educati on City
GHANA - URUGUAY
Vr. 2 dec 16:00  Al Janoub

:

:

:

:

:

:

PORTUGAL - GHANA :

ZUID-KOREA - GHANA :

PORTUGAL - URUGUAY :

ZUID-KOREA - PORTUGAL :

GHANA - URUGUAY :

GROEP H

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
 Sniederslaan 63-65 • Bladel
www.bito.nl

Dé E-bikespecialist
van de Kempen! 

Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen • Sparen

Lenen • Krediet • Pensioen

C� C� T SIGNS

www.signs-usa.nl

Troost-fi nale

:

Verliezer Halve Finale 1                   Verliezer Halve Finale 2

Za. 17 dec 16:00  Khalifa Internati onal

FINALE
Winnaar Halve Finale 1 Winnaar Halve Finale 2

Zo. 18 dec 16:00  Lusail
:
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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!

WEDSTRIJDSCHEMA          

Achtste Finale 1

:

Winnaar Groep A  Tweede Groep B

Za. 3 dec 16:00  Khalifa Internati onal

Kwart Finale 2

:

Winnaar 8e Fin. 5  Winnaar 8e Fin. 6

Vr. 9 dec 16:00  Educati on City

Kwart Finale 1

:

Winnaar 8e Fin. 1  Winnaar 8e Fin. 2

Vr. 9 dec 20:00  Lusail

Kwart Finale 4

:

Winnaar 8e Fin. 7 Winnaar 8e Fin. 8

Za. 10 dec 16:00 Al Thumama

Kwart Finale 3

:

Winnaar 8e Fin. 3  Winnaar 8e Fin. 4

Za. 10 dec 20:00  Al Bayt Stadion

Halve Finale 1

:

Winnaar Kw. F. 1  Winnaar Kw. F. 2

Di. 13 dec 20:00  Lusail

Halve Finale 2

:

Winnaar Kw. F. 3  Winnaar Kw. F. 4

Wo. 14 dec 20:00  Al Bayt Stadion

Achtste Finale 5

:

Winnaar Groep E  Tweede Groep F

Ma. 5 dec 16:00  Al Janoub

Achtste Finale 6

:

Winnaar Groep G  Tweede Groep H

Ma. 5 dec 20:00  Stadion 974

Achtste Finale 7

:

Winnaar Groep F  Tweede Groep E

Di. 6 dec 16:00  Educati on City

Achtste Finale 8

:

Winnaar Groep H  Tweede Groep G

Di. 6 dec 20:00  Lusail

Achtste Finale 2

:

Winnaar Groep C  Tweede Groep D

Za. 3 dec 20:00  Ahmad Bin Ali

Achtste Finale 4

:

Winnaar Groep D  Tweede Groep C

Zo. 4 dec 16:00  Al Thumama

Achtste Finale 3

:

Winnaar Groep B  Tweede Groep A

Zo. 4 dec 20:00  Al Bayt Stadion

QATAR - ECUADOR
Zo. 20 nov 17:00  Al Bayt
SENEGAL - NEDERLAND
Ma. 21 nov 17:00  Al Thumama
QATAR - SENEGAL
Vr. 25 nov 14:00  Al Thumama
NEDERLAND - ECUADOR
Vr. 25 nov 17:00  Khalifa
ECUADOR - SENEGAL
Di. 29 nov 16:00  Khalifa
NEDERLAND - QATAR
Di. 29 nov 16:00  Al Bayt

:

:

:

:

:

:

SENEGAL - NEDERLAND :

QATAR - SENEGAL :

NEDERLAND - ECUADOR :

ECUADOR - SENEGAL :

NEDERLAND - QATAR :

GROEP A

ENGELAND - IRAN
Ma. 21 nov 14:00  Khalifa
VERENIGDE STATEN - WALES
Ma. 21 nov 20:00        Ahmad Bin Ali
WALES - IRAN
Vr. 25 nov 11:00  Ahmad Bin Ali
ENGELAND - VER. STATEN
Vr. 25 nov 20:00  Al Bayt
WALES - ENGELAND
Di. 29 nov 20:00  Ahmad Bin Ali
IRAN - VERENIGDE STATEN
Di. 29 nov 20:00  Al Thumama

:

:

:

:

:

:

VERENIGDE STATEN - WALES :

WALES - IRAN :

ENGELAND - VER. STATEN :

WALES - ENGELAND :

IRAN - VERENIGDE STATEN :

GROEP B

ARGENTINIE - SAOEDI-ARABIE
Di. 22 nov 11:00  Lusail
MEXICO - POLEN
Di. 22 nov 17:00  Stadion 974
POLEN - SAOEDI-ARABIE
Za. 26 nov 14:00  Educati on City
ARGENTINIE - MEXICO
Za. 26 nov 20:00  Lusail
POLEN - ARGENTINIE
Wo. 30 nov 20:00  Stadion 974
SAOEDI-ARABIE - MEXICO
Wo. 30 nov 20:00  Lusail

:

:

:

:

:

:

MEXICO - POLEN :

POLEN - SAOEDI-ARABIE :

ARGENTINIE - MEXICO :

POLEN - ARGENTINIE :

SAOEDI-ARABIE - MEXICO :

GROEP C

DENEMARKEN - TUNESIE
Di. 22 nov 14:00  Educati on City
FRANKRIJK - AUSTRALIE
Di. 22 nov 20:00  Al Janoub
TUNESIE - AUSTRALIE
Za. 26 nov 11:00  Al Janoub
FRANKRIJK - DENEMARKEN
Za. 26 nov 17:00  Stadion 974
AUSTRALIE - DENEMARKEN
Wo. 30 nov 16:00  Al Janoub
TUNESIE - FRANKRIJK
Wo. 30 nov 16:00  Educati on City

:

:

:

:

:

:

FRANKRIJK - AUSTRALIE :

TUNESIE - AUSTRALIE :

FRANKRIJK - DENEMARKEN :

AUSTRALIE - DENEMARKEN :

TUNESIE - FRANKRIJK :

GROEP D

MAROKKO - KROATIE
Wo. 23 nov 11:00  Al Bayt
BELGIE - CANADA
Wo. 23 nov 20:00  Ahmad Bin Ali
BELGIE - MAROKKO
Zo. 27 nov 14:00  Al Thumama
KROATIE - CANADA
Zo. 27 nov 17:00  Khalifa
KROATIE - BELGIE
Do. 1 dec 16:00  Ahmad Bin Ali
CANADA - MAROKKO
Do. 1 dec 16:00  Al Thumama

:

:

:

:

:

:

BELGIE - CANADA :

BELGIE - MAROKKO :

KROATIE - CANADA :

KROATIE - BELGIE :

CANADA - MAROKKO :

GROEP F

DUITSLAND - JAPAN
Wo. 23 nov 14:00  Khalifa
SPANJE - COSTA RICA
Wo. 23 nov 17:00  Al Thumama
JAPAN - COSTA RICA
Zo. 27 nov 11:00  Ahmad Bin Ali
SPANJE - DUITSLAND
Zo. 27 nov 20:00  Al Bayt
JAPAN - SPANJE
Do. 1 dec 20:00  Khalifa
COSTA RICA - DUITSLAND
Do. 1 dec 20:00  Al Bayt

:

:

:

:

:

:

SPANJE - COSTA RICA :

JAPAN - COSTA RICA :

SPANJE - DUITSLAND :

JAPAN - SPANJE :

COSTA RICA - DUITSLAND :

GROEP E

ZWITSERLAND - KAMEROEN
Do. 24 nov 11:00  Al Janoub
BRAZILIE - SERVIE
Do. 24 nov 20:00  Lusail
KAMEROEN - SERVIE
Ma. 28 nov 11:00  Al Janoub
BRAZILIE - ZWITSERLAND
Ma. 28 nov 17:00  Stadion 974
KAMEROEN - BRAZILIE
Vr. 2 dec 20:00  Lusail
SERVIE - ZWITSERLAND
Vr. 2 dec 20:00  Stadion 974

:

:

:

:

:

:

BRAZILIE - SERVIE :

KAMEROEN - SERVIE :

BRAZILIE - ZWITSERLAND :

KAMEROEN - BRAZILIE :

SERVIE - ZWITSERLAND :

GROEP G

URUGUAY - ZUID-KOREA
Do. 24 nov 14:00  Educati on City
PORTUGAL - GHANA
Do. 24 nov 17:00  Stadion 974
ZUID-KOREA - GHANA
Ma. 28 nov 14:00  Educati on City
PORTUGAL - URUGUAY
Ma. 28 nov 20:00  Lusail
ZUID-KOREA - PORTUGAL
Vr. 2 dec 16:00  Educati on City
GHANA - URUGUAY
Vr. 2 dec 16:00  Al Janoub

:

:

:

:

:

:

PORTUGAL - GHANA :

ZUID-KOREA - GHANA :

PORTUGAL - URUGUAY :

ZUID-KOREA - PORTUGAL :

GHANA - URUGUAY :

GROEP H

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
 Sniederslaan 63-65 • Bladel
www.bito.nl

Dé E-bikespecialist
van de Kempen! 

Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen • Sparen

Lenen • Krediet • Pensioen

C� C� T SIGNS

www.signs-usa.nl

Troost-fi nale

:

Verliezer Halve Finale 1                   Verliezer Halve Finale 2

Za. 17 dec 16:00  Khalifa Internati onal

FINALE
Winnaar Halve Finale 1 Winnaar Halve Finale 2

Zo. 18 dec 16:00  Lusail
:
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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

Mexicaans vind bij ons iedereen lekker. 
Daar sla ik dus nooit de plank mis mee. 
Behalve dan dat niet iedereen meer vlees 
eet…..en daarom ga ik tegenwoordig op zoek 
naar recepten die ik makkelijk kan aan passen 
voor ons allemaal. VEGA TIP! Deze maak ik dan 
met halloumi kaas (bijna in elke supermarkt te 
krijgen). Die snijd ik in dunne plakjes, leg die 
i.p.v. de kiphaasjes in het midden dakpansge-
wijs over elkaar en bestrooi deze ook met de 
kruiden. Deze bakt lekker krokant in de oven, 
want het is een grilkaas en smelt dus niet. 
De kip bak ik dan in de pan er los bij voor de 
liefhebbers, zelf vind ik de kaasvariant net zo 
lekker. Geniet van je 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

Tex-Mex Fajita’s
Ingrediënten
• 500 gr gepaneerde kiphaasjes
• 2 grote uien
• 2 rode paprika’s
• 1 gele en 1 groene paprika
• zakje fajita kruiden
• olijfolie
• 6 grote tortilla’s
• 1 krop sla
• salsa; liefst home made
• 2 avocado’s
• potje jalapeños (wanneer je van pittig houdt)

     • 250 gr Griekse yoghurt     • 250 gr Griekse yoghurt

Voor: 4 personen                           Voorbereiding ≈ 15 min                               Klaar in:  45 min

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verwijder de steel en zaadlijsten van de paprika’s 
en snijd het vruchtvlees in reepjes. Pel de uien en snijd in dunne halve ringen. Doe deze in een kom, voeg 2 el olie en 
1½ el fajita kruidenmix toe en hussel goed door. Verspreid aan twee zijden over een bakplaat en rangschik de kiphaasjes in 
het midden. Strooi hier ook nog wat van de kruiden op. Bak de fajita vulling ongeveer 30 min. in de voorverwarmde oven.
Ondertussen maak je vast een tafelsetting zodat iedereen straks zelf zijn/haar fajita kan beleggen. Leg de Tortilla’s op een 
groot bord. Vul een bord met de slabladeren. Snijd de avocado’s in reepjes, en geef er de Salsa bij. Smeer de wraps eerst 
in met de Griekse Yoghurt. Vul de wraps dan door het midden te beleggen met bijvoorbeeld: blaadje sla, geroosterde 
paprika met ui, reepjes avocado en 2 kip haasjes. Vouw de onderkant en twee zijkanten dicht en eet de fajita met de Salsa, 
Jalapeños en extra Yoghurt.

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

REUSEL - De Reusel-
se atletiekvereniging 
AVR’69 organiseert zon-
dag 6 november voor de 
21e keer de Duatlon. Het 
is een run-ATB-run wed-
strijd die op en rond het 
sportpark in de prach-
tige bossen van Reusel 
plaats zal vinden. 

De wedstrijd is in de loop der jaren uitge-
groeid tot een van de bekendste off  the road 
wedstrijden in Nederland met veel deelne-
mers uit de hele Benelux. Ook dit jaar zal er 
weer een prachtige strijd ontstaan tussen 
vooral Belgische en Nederlandse toppers. 
Ook de toeschouwers komen volop aan hun 
trekken. Het parcours is zo uitgestippeld dat 
er praktisch constant atleten op of rond de 
atletiekbaan in actie zijn.

De wedstrijd van 14-64-7 km is toegankelijk 
voor iedereen vanaf 18 jaar. Ook voor recre-
anten (vanaf 16 jaar) is er dit jaar weer een 
alternatief programma georganiseerd, met 
respectievelijk afstanden van 7-32-3,5 km. 
Zowel de recreatieve als de wedstrijdafstand 
kan als individuele atleet/atlete of als team 
(duo loper/fietser) afgewerkt worden.

Het evenement begint om 10.30 uur. Ook dit 
jaar zal er weer een warme hap worden ver-
zorgd voor de wedstrijdatleten. Start en finish 
is op het terrein van AVR’69 op sportpark D’n 
Hoek in Reusel. Douches zijn ruimschoots 
aanwezig en in een ruime kantine bestaat de 
mogelijkheid om na te praten, ook bij slecht 

weer. Deelname alleen toegestaan met ATB-
fiets en vergeet uw fietshelm niet!

De limiet van 300 deelnemers is ook dit jaar 
weer nagenoeg bereikt. Deze wedstrijd is 
onderdeel van het Hammer Nutrition Cross-
duathloncircuit. Meer informatie over de 
duatlon vind je op 

www.avr69.nl

Zondag 6 november 
Duatlon bij AVR '69 in Reusel

VERMAAK
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NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU
SNIEDERSLAAN | BLADEL | MAANDAG T/M ZONDAG | TEL: 0497 360088 
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VESTEN | SHIRTS | JASSEN | TRUIEN | SWEATERS

DONDERDAG 3 T/M ZATERDAG 12 NOVEMBER

EERSEL - Op vrijdag 11 november wordt Sint 
Maarten gevierd. De legende vertelt het 
verhaal van de Romeinse soldaat Maarten, 
die op zijn paard naar Gallië trok en onder-
weg bij de stadspoorten van de Franse stad 
Amiëns aankwam en daar een bedelaar aan-
trof. Hij kreeg medelijden met de bedelaar, 
die ondanks de kou nauwelijks gekleed was 
en hij schonk hem de helft van zijn mantel 
door deze met zijn zwaard te halveren. Deze 
legende wordt vaak als voorbeeld genomen 
waar het gaat om delen met elkaar.

In Nederland en Vlaanderen, alsook in diver-
se andere landen, wordt dit gevierd met een 
lampionnenoptocht voor kinderen. Het Kem-
penmuseum heeft voor vrijdagmiddag 11 no-
vember ook een Sint Maartensoptocht op de 
rol staan. De kinderen zijn om 16.30 uur wel-
kom bij het museum om samen met de edu-
catiecommissie een lampion te maken. Het is 
de bedoeling dat de kinderen een leeg melk-, 
vla- of yoghurtpak meenemen. Mag ook een 
doosje zijn met deksel. In het museum wordt 
de pak of het doosje omgetoverd tot een lam-
pion. Het museum zorgt voor een lampje, stok 
en materialen voor de lampion en tijdens het 
knutselen staat er voor de kinderen een glas 
ranja klaar.

Rond 17.30 uur trekken we in optocht met Sint 
Martinus op het paard, de bedelaar, tamboer 
en de kinderen met de lampions door het 
dorp naar de kerk. Tegen 18.00 uur zal daar 
het verhaal verteld worden van Sint Maarten 
en krijgen de kinderen een beker warme cho-
colademelk met koek. Om de kosten te dek-
ken vragen we een bijdrage van € 3,- per kind. 
Voor meer informatie tel. 0497-515649 of zie
 

www.achtzaligheden.nl  

Sint Maartensoptocht 
bij Kempenmuseum 
De Acht Zaligheden
Kinderen zijn op vrijdagmiddag 11 november welkom
om samen een lampion te maken voor de optocht

VERMAAK

WESTELBEERS - Op zondag 13 november, 
om 14.30 uur, treden Alex Akela & Birgit 
Wijdemans op met folkrock, blues en Ame-
ricana in de Cultuurboerderij, Voldijnse-
weg 8 in Westelbeers.

Ze spelen een enkele cover, maar vooral 
eigen werk en vertalingen (van Russische 
nummers naar het Nederlands en Engels) 
van hun hand. 

Stuk voor stuk mooie liedjes met een verhaal, 
waarbij ze o.a. uitstapjes maken naar blues, 
folk en Americana. Tussen de liedjes door ver-
tellen ze over de Russische singer-songwriters 
wiens werk ze vertalen, alsook over lied- en 
dichtcultuur in Rusland in het algemeen.

Wees welkom! Graag reserveren via 

www.cultuurboerderij.nl

Optreden van Alex Akela & Birgit 
Wijdemans in de Cultuurboerderij
Zondag 13 november

Copyright: Theo Looijmans
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IN MEMORIAM

Mark Mariën

Op 25 oktober jongstleden ontvingen wij het 
verschrikkelijke bericht dat Mark Mariën is 
omgekomen bij een noodlottig verkeersongeval. 
Hij mocht slechts 25 jaar worden.

Mark was jarenlang lid van VC Bladel. Na het 
doorlopen van de jeugdafdeling werd hij een 
gewaardeerd speler van Heren 2 en 1. Met zijn 
enthousiasme en inzet wist hij zijn team altijd te 
motiveren. Behalve dat hij actief speler was heeft 
Mark in de loop van de tijd verschillende ( jeugd)
teams onder zijn hoede gehad en was hij dit 
seizoen trainer/coach van Dames 2 en Dames 3.  

Ook was hij jaren een gewaardeerd lid van de 
commissie beachvolleybal. Hierbij was hij dag 
en nacht in touw om alle benodigde werkzaam-
heden te verrichten; altijd met een lach en goede 
zin. Mark trok binnen de vereniging taken naar 
zich toe waar hij maar kon, zelfs in de moeilijke 

coronatijd zette hij zich in om buitentrainingen mogelijk te maken.

Mark was een jongen met zijn hart op de goede plaats en altijd bereid om klaar te staan.
Wij denken als vereniging met heel veel warme gevoelens aan Mark terug en zullen zijn 
aanwezigheid enorm gaan missen. Hij was een echt kind van de club.

We wensen zijn vader, moeder 
en zijn broer Geert 
enorm veel sterkte 
in deze moeilijke tijd. 

Bestuur VC Bladel

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!
Hoef 11 n Duizel n Telefoon 0497 - 519 520 n www.houtmarktvanham.nl

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

HAPERT - Op zondag 20 november kunnen 
we gelukkig na twee jaar weer onze Kam-
pioenendag houden! Deze middag worden 
onze eerste en tweede kampioenen gehul-
digd en is er een tentoonstelling van de 
eerste duifkampioenen en de eerste prijs-
winnaars.

Verder houden we een bonnenverkoop, 
welke vanaf 9 november vooraf aangeboden 
wordt op www.doevepeet.nl en waarvan de 
uiteindelijke verkoop plaats vindt op deze 
middag.

We maken er een gezellige middag van en 
sluiten af met een loterij met prachtige prij-
zen. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.00 
uur in ons clublokaal aan Sportpark de Le-
melvelden, Burgemeester van Woenseldreef 
9 in Hapert. Graag tot dan!

Kampioenendag Postduiven-
vereniging De Witpen Hapert

Generaal kampioen Auke van der Deen

HAPERT - Elk jaar wordt er door onze kruis-
boogschutters een onderlinge wedstrijd 
gehouden op het gildeterrein op de Lemel-
velden. Elke schutter schiet 12 wedstrijden 
waarvan de 10 beste meetellen voor het 
clubkampioenschap. Er wordt geschoten 
op 5 schutsbomen, waarbij maximaal 25 
punten gescoord kunnen worden.

Op 16 oktober moest er nog gestreden wor-
den om de eerste plaats van onze onderlinge 
competitie. Harrie van Leeuwen en Hans van 
Grotel moesten ‘afkampen’ voor de eerste 
plaats. Nieuwkomer Harrie van Leeuwen wist 
lang zijn mannetje te staan, maar na 16 scho-
ten kwam Hans van Grotel als winnaar uit de 
bus. Volgend jaar starten we in april weer met 
de wedstrijden. Mocht je zin hebben om ook 
eens met de kruisboog te schieten, kom dan 
gerust op dinsdagavond eens langs op de Le-
melvelden.

Nu het schietseizoen is afgelopen beginnen 
we op dinsdagavond weer met kaarten in ons 
gildehuis. We kaarten van 19.00 tot 22.00 uur. 

Heb je zin om mee te komen kaarten? Voor 
meer info kunt u bellen naar Hans van Grotel, 
tel. 06-46595988. We hebben nu voorname-
lijk mensen die willen rikken maar als er ge-
noeg animo is om bijvoorbeeld te jokeren kan 
dat natuurlijk ook. De koff ie en thee zijn gratis 
en voor andere consumpties vragen we een 
kleine vergoeding.

Clubkampioenschap 
Gilde Sint Joris Hapert
Schietseizoen is afgelopen, 
kom weer kaarten!

REUSEL - Heeft u al-
tijd graag gedurende 
de wintermaanden 
een balletje willen 
slaan met uw familie-
lid, vriend, vriendin, 
buurman of kennis? 
Dan is dit uw kans! 
Tennisvereniging LTC 

de Kemphanen uit Reusel biedt een ten-
nis-winterabonnement aan speciaal voor 
de maanden november, december en janu-
ari inclusief tennislessen via tennisschool 
Max Tennis voor € 99,00 per persoon.

Gedurende de periode 1 november 2022 tot 
en met 1 februari 2023 is men lid van onze 
vereniging als ‘winterlid’ en kan men vrijwel 
onbeperkt tennissen op onze 6 all-weather 
banen op sportpark Den Hoek en krijgt men 
gedurende deze periode 12 tennislessen aan-
geboden door Max Tennis.

Het winterabonnement vervalt automatisch 
op 1 februari. Men ontvangt een tijdelijke toe-
gangspas met KNLTB lidnummer om via de 
KNLTB ClubApp te reserveren om vervolgens 
de baanreservering voor het spelen definitief 

te bevestigen op het digitaal afhangsysteem 
in het tennispaviljoen de Hut. Winterleden 
dienen zich te houden aan de regelementen 
van onze tennisvereniging.

Heeft u interesse in dit unieke winterabonne-
ment ‘Maak kennis met tennis’, vul het tennis-
lesformulier in ‘senioren’ op 

www.dekemphanen.nl/lid-worden

3 maanden winterabonnement met tennisles

SPORTIEF

Kom voetballen 
bij vv Hapert!

Voetbalvereniging Hapert biedt ieder-
een vanaf 5 jaar de mogelijkheid om 
kennis te maken met het voetbalspel.

Door middel van wekelijkse trainingen 
en wedstrijdjes tegen leeftijdsgenoten 
zijn de kinderen sportief bezig en leren 
ze wat het is om te functioneren in team-
verband. Vv Hapert zorgt ervoor dat door 
gestructureerde trainingen de kinderen 
ook daadwerkelijk beter worden in het 
voetbalspel. U zult merken dat ze hierin 
snel grote sprongen zullen maken en het 
daarom ook steeds leuker gaan vinden.

Wilt u uw kind aanmelden?
Ga dan naar de website www.vvhapert.nl  
en download het inschrijvingsformulier. 
Dit kan het gehele jaar door, ook als het 
seizoen al loopt. Ook is er gelegenheid 
om eens te komen kijken of eventueel 
enkele proeftrainingen te volgen. Neem 
dan contact op via e-mail:  secretariaat@
vvhapert.nl

En niet alleen jeugdleden 
zijn welkom. Ook voor 
senioren zijn er tal 
van mogelijkheden 
zoals o.a. het 
45+ voetbal. 
Je bent nooit te oud 
om weer eens tegen 
een bal 
aan te trappen!
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Bijv. Stressless Sunrise (M) 
met signature onderstel incl.  
voetenbank in stof 
vanaf € 2.099,-  i.p.v.  € 2.649,-

GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN

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

GESLOTEN

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

“Pak je er nou nóg één?” vraag ik terwijl de hand 
van mijn vriend weer in de zak met gezinswafels 
verdwijnt. Grijnzend kijkt hij me aan, want die koek 
kan hij echt nog wel hebben. Hij gaat tenminste nog 
2 à 3 keer in de week lekker volleyballen, terwijl 
sporten nou niet echt mijn grootste hobby is.

Terwijl ik in de tuin sta om de steeds hoger groeiende 
klimop tussen ons hekwerk door te vlechten, kan ik 
mooi zien dat de groene beweegtuin van het Omme-
tje Hapert druk bezocht wordt. Alle leeftijdsgroepen 
zie je er wel voorbij komen. Kinderen proberen de 
toestellen zo snel mogelijk te laten zwiepen, terwijl 
de oudere leeftijdsgroepen op hun gemak zwieren, 
zwaaien en heupen draaien. Al kijkend besef ik me 
dat ik niet meer echt een excuus heb om weinig te 
bewegen. 

Gezondheid is overal
Met de Coronacrisis nog vers in het geheugen, open ik een willekeurig tijdschrift, kijk 
reclames op tv en werp een blik uit het raam: gezond leven is echt overal. Uit een onder-
zoek dat ik lees, blijkt bovendien dat mensen die in een groene omgeving wonen, minder 
last hebben van diabetes, depressies en angststoornissen. Er gaat een lampje bij mij 
branden: in onze mooie gemeente kunnen we dus écht bijdragen aan de gezondheid van 
onze inwoners. 

We hoeven mensen niet eens met een wijzend vingertje een gezonde leefstijl op te 
dringen, maar we kunnen ze wel een handje helpen. Door de omgeving in te richten om 
te ontspannen, ontmoeten en bewegen, verleiden we mensen tot een gezonde leefstijl. 
In Hapert is er inmiddels geen houden meer aan. Elke dag lijken meer mensen op de 
beweegtuin af te komen. 

Ook ik kan mijn nieuwsgierigheid inmiddels niet meer bedwingen. Terwijl ik een stuk appel 
in mijn mond prop, spreek ik af om met een oud-collega te gaan wandelen. Als we begin-
nen, zien we de Kwiek-tegels onder de herfstbladeren tevoorschijn komen. Waarom ook 
niet: een beetje rekken en strekken kan ook voor ons twintigers en dertigers geen kwaad. 
We krijgen er lol in en sluiten af bij de beweegtuin, waar we de toestellen eens gaan 
uittesten. Eenmaal thuis hoop ik dat dit de start is van een nieuwe, gezonde epidemie.

Ik ben inmiddels al een beetje besmet met het gezondheidsvirus, maar dat frietje met 
mayonaise… Dat gaat er ook nog wel in!

Lisa Coolen

Raadslid Bladel Transparant

T: 0618851514 / E: l.coolen@bladel.nl

Het gezondheidsvirus

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

BLADEL - Elke vrij-
dagmorgen komt een 
groepje bijeen om 
samen creatief bezig 
te zijn met acrylverf,  
penseel en papier. 
Acrylverf is een mak-
kelijkere versie van 
olieverf. Acrylverf 

droogt sneller en het resultaat is soms 
nauwelijks van olieverf te onderscheiden. 
De technieken lijken erg op elkaar, en je 
kunt dezelfde materialen gebruiken als bij 
olieverf.                                                                                     

Acrylverf is goedkoper en in grotere hoeveel-
heden verkrijgbaar. De kleuren van acrylverf 
zijn vaak veel feller, daarom wordt deze verf 
vaak voor moderne kunst gebruikt. 

Iedere vrijdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur 
kunt u bij Het Kompas, Torendreef 20 in Bla-
del, terecht. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Heeft u interesse, ga naar de onderstaande 
website-adres van Het Kompas en schrijf u 
in. Voor meer informatie: 0497-385069 of mail 
info@kompasbladel.nl

www.kompasbladel.nl

Schilderen met acrylverf bij Het Kompas

KEMPENLAND

EERSEL - Het najaarsconcert van de ge-
mengde zangverenigingen Con Amore et 
Anima, met als gastkoor d’Eyckelbergh uit 
Bergeijk, stond al langer op de planning. 
Helaas gooide corona roet in het eten. 
Maar op 13 november is het dan zover. Het 
zal een afwisselend matinee-concert wor-
den in De Muzenval in Eersel. 

Beide koren staan onder leiding van de diri-
gent Jacques Lemmens. De begeleiding van 
Con Amore et Anima op de piano wordt ver-
zorgd door de pianisten Marian Hermens en 
van d’Eyckelbergh door Jan van Nunen. Het 
programma is zeer afwisselend en verras-
send. Voor de pauze zal d’Eyckelbergh hun 
programma ten gehore brengen gevolgd 

door een mooie samenzang van de man-
nenpartijen. Daarna krijgen we een samen-
zang van beide koren. Ongeveer 100 zan-
gers zingen ‘The Ground’ en de ‘Cantique de 
Jean Racine’. De pianisten zullen daarna een 
Quatre-mains spelen. Dit is een vorm van 
piano spelen waarbij twee pianisten plaats 
nemen aan één piano. 

Het tweede gedeelte van het concert zal Con 
Amore et Anima verzorgen. Hopelijk staat 
het programma u aan en we zien u dan ook 
graag op 13 november, om 14.30 uur. Samen 
zingen geeft een gevoel van verbondenheid 
en kracht. Het belooft een muzikale zondag te 
worden! Kaarten zijn verkrijgbaar op de web-
site van De Muzenval in Eersel.

Najaarsconcert van koren Con Amore 
et Anima en d’Eyckelbergh

REUSEL - Harmonie Concordia is volop in 
voorbereiding voor een spetterend film-
concert rondom het thema Disney. Want 
wie is er nu niet dol op alle films die door 
hen zijn geproduceerd? Onder de klanken 
van de bekende Disney-melodieën worden 
spectaculaire beelden vertoond. 

Volgens Harmonie Concordia zijn de films 
van Walt Disney bekend en geliefd door ie-
dereen. Hou jij ook van de Disney-klassiekers 
Sneeuwwitje en Tarzan? Of geniet je meer 
van de moderne producties als Pirates of the 
Caribbean en Avatar. 

Zelfs de onovertroff en Indiana Jones, waarvan 
de rechten sinds 2012 in handen van Disney 
zijn, komt op deze avond aan bod. Maar wat 
vind jij van Indiana Jones, Disney of D’isney? 

Harmonie Concordia speelt onder de be-
zielende leiding van Jules van de Loo een 
selectie hoogtepunten uit de wereld van 
Disney, begeleid door spectaculaire filmbeel-
den. De avond wordt gepresenteerd door 
Disney-kenner Belle Kuppens. Deze mega 
Disney-fan vertelt gedurende de avond 
diverse wetenswaardigheden waarvan u 
denkt “D’is nie!”; leerzaam entertainment. 

Dit spectaculaire concert zal plaats vinden op 
zaterdagavond 10 december, om 20.00 uur, in 
De Kei in Reusel. 

Entree is € 5,- en kaarten kunnen besteld 
worden via concordiareusel@hotmail.nl, bij 
De Kei of aan de kassa. Mis dit niet en kom 
samen met ons genieten van een avond vol 
muziek en film!

D’isney?! fi lmconcert
Concert met fi lmbeelden door Harmonie Concordia
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Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
www.dehoutwinkelbladel.nl

Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Oud hout, staal en spotjes 
met LED verlichting blijken 
een prima combinatie. Het 
hele verhaal van het huis komt 
samen in de trap: het robuus-
te van het oude hout, de mo-
derne touch door het gebruik 
van staal en verlichting voor 
de sfeer en de veiligheid.

Stijlen combineren

Karakter, dat is het leidende woord tijdens de verbouwing bij Frank en Susanne Lemmens. 
Ze kochten een karakteristiek pand aan de Sniederslaan in Bladel en álle aanpassingen 
die ze doen, toetsen ze aan de sfeer van het huis. De trap naar de zolder is één van de 
vele eyecatchers, al is het jammer dat bijna niemand die zal zien. Vandaar dit artikel, mag 
iedereen toch even binnen kijken.

EEN TRAP 
VAN DE HOOGSTE TREDE

Wonen

Onze timmerman
Ronnie

Meerjarenplan
Het is inmiddels al ruim een jaar geleden dat Frank en 
Susanne dit huis kochten. “We waren op zoek naar iets in 
deze stijl: oud, met karakter en mogelijkheden voor ons 
hele gezin. Ik hoorde later dat de makelaar op kantoor 
zich hardop had afgevraagd wat wij, met drie kinderen, 
eigenlijk dachten te gaan doen in dit huis. Hij vond het te 
klein. Gelukkig kan Frank, omdat hij woonstylist is,  heel 
goed in mogelijkheden denken en dus waren de drie 
slaapkamers op de eerste verdieping voor de kinderen 
en zag hij de zolder als ‘master bedroom’.” De bedoeling 
is dat binnen twee jaar het hele huis en de tuin onder 
handen genomen zijn. “We zijn op de goede weg”, 
zegt Frank als hij om zich heen kijkt. De tuin is klaar, 
de slaapkamers van de kinderen zijn klaar, het tuinhuis 

is er, het fietsenhok is in gebruik en de zitkuil in de tuin 
is een mooie ontmoetingsplek geworden. Alleen nog de 
benedenverdieping en de slaapkamer op zolder.”

Karakter is het magische woord
Om op zolder te komen, was er eerst alleen een vlizotrap. 
“Niet precies wat we voor ogen hadden, dus daar moest 
iets op verzonnen worden.  Het toilet op deze verdieping 
moest weg. Hierdoor ontstond ruimte, bijna genoeg voor 
een vaste trap”, gaat Frank verder. “We moesten nog 
zestig centimeter afsnoepen van de kamer van onze zoon 
Jorn. Die hebben we ‘omgekocht’ door een beamer te 
beloven, dus dat probleem was snel getackeld. Het idee 
van deze trap komt van Pinterest en Susanne en ik waren 
bij dit ontwerp beide meteen erg positief. Het was precies 
passend te maken waarbij het accent lag op de breedte van 
de overloop. Het raampje dat er al zat, gaf de looprichting 
aan, waardoor je met de vorm van de kap mee naar boven 
gaat. Door gebruik te maken van open traptreden op een 
metalen trapboom hebben we transparantie gecreëerd. 
Een mooie zwaardere basis van volle balken en een 
plateau maken het contrast. We wilde een mooie overgang 
van de sfeer van het huis naar de masterbedroom op 
de zolder, met behoud van het karakter van balken en 
materialen. Bij een huis met veel verhalen en materialen 
hoort ook de keuze in hout met een doorleefd karakter. 
Stijn heeft mijn idee omgezet in een schets en die aan de 
timmerman gegeven, die er goed mee uit de voeten bleek 
te kunnen.”

Serieus blij met de opdracht
Ronnie, de bewuste timmerman, schuift aan. “Ik was 
serieus blij met deze opdracht. Dat je iets mag maken 
wat niet standaard is, waarbij je op je vakkennis wordt 
aangesproken en iets mag maken wat er ontzettend mooi 
uit gaat zien, da’s echt een pareltje. Mijn werk is altijd leuk 
maar deze uitdaging steekt met kop en schouders boven 
de rest uit. Eerst moesten we natuurlijk op zoek naar het 
hout. We hadden niet voldoende op voorraad maar wie 

zoekt, zal vinden en dat is gelukt. Daarna was het een 
kwestie van zagen, verlijmen, borstelen om al het oude 
hout weg te krijgen en ter plekke inmeten en op maat 
maken. Ik geef de korte samenvatting want het was een 
arbeidsintensieve klus maar wel een heel leuke.” 

Geweldig dat de stijl van het huis bewaard blijft
De traptreden bestaan uit relatief dunne planken die op 
een basis zijn bevestigd; de tussentreden zijn massief 
eiken balken die de trap zijn karakter geven. De trapboom 
is van metaal. Frank: “De trap is ‘zwaar’ beneden en wordt 
lichter en transparanter als je naar boven gaat. Precies 
zoals ik het voor ogen had, misschien zelfs wel mooier. Het 
past precies bij de balken die we gaan bewaren op zolder.  
De oud bewoner van dit huis komt nog geregeld een kop 
koffie drinken en hij wil altijd alle aanpassingen zien; hij 
vindt het geweldig dat we de stijl van het huis bewaren. Ik 
denk maar zo: als we een strak en modern huis hadden 
gewild, hadden we wel iets in een nieuwbouwwijk gekocht.” 
Frank  en Susanne doen veel zelf, maar vragen regelmatig 
advies bij De Houtwinkel. “Ik blijk veel zelf te kunnen doen”, 
lacht hij. Susanne beaamt dat: “Ik wist dat hij handig was, 
maar zó handig. Daarbij heb ik bewondering voor zijn 
talent om voor de juiste kleuren en sfeer te kunnen kiezen. 
Hij neemt de tijd om goed over dingen na te denken en dat 
is het voordeel als je al in het huis woont gedurende de 
verbouwing. Je weet al waar je de accenten wilt leggen. 
Je leert het huis steeds beter kennen en weet welke 
karaktertrekken je wilt bewaren.”
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Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Oud hout, staal en spotjes 
met LED verlichting blijken 
een prima combinatie. Het 
hele verhaal van het huis komt 
samen in de trap: het robuus-
te van het oude hout, de mo-
derne touch door het gebruik 
van staal en verlichting voor 
de sfeer en de veiligheid.

Stijlen combineren

Karakter, dat is het leidende woord tijdens de verbouwing bij Frank en Susanne Lemmens. 
Ze kochten een karakteristiek pand aan de Sniederslaan in Bladel en álle aanpassingen 
die ze doen, toetsen ze aan de sfeer van het huis. De trap naar de zolder is één van de 
vele eyecatchers, al is het jammer dat bijna niemand die zal zien. Vandaar dit artikel, mag 
iedereen toch even binnen kijken.

EEN TRAP 
VAN DE HOOGSTE TREDE

Wonen

Onze timmerman
Ronnie

Meerjarenplan
Het is inmiddels al ruim een jaar geleden dat Frank en 
Susanne dit huis kochten. “We waren op zoek naar iets in 
deze stijl: oud, met karakter en mogelijkheden voor ons 
hele gezin. Ik hoorde later dat de makelaar op kantoor 
zich hardop had afgevraagd wat wij, met drie kinderen, 
eigenlijk dachten te gaan doen in dit huis. Hij vond het te 
klein. Gelukkig kan Frank, omdat hij woonstylist is,  heel 
goed in mogelijkheden denken en dus waren de drie 
slaapkamers op de eerste verdieping voor de kinderen 
en zag hij de zolder als ‘master bedroom’.” De bedoeling 
is dat binnen twee jaar het hele huis en de tuin onder 
handen genomen zijn. “We zijn op de goede weg”, 
zegt Frank als hij om zich heen kijkt. De tuin is klaar, 
de slaapkamers van de kinderen zijn klaar, het tuinhuis 

is er, het fietsenhok is in gebruik en de zitkuil in de tuin 
is een mooie ontmoetingsplek geworden. Alleen nog de 
benedenverdieping en de slaapkamer op zolder.”

Karakter is het magische woord
Om op zolder te komen, was er eerst alleen een vlizotrap. 
“Niet precies wat we voor ogen hadden, dus daar moest 
iets op verzonnen worden.  Het toilet op deze verdieping 
moest weg. Hierdoor ontstond ruimte, bijna genoeg voor 
een vaste trap”, gaat Frank verder. “We moesten nog 
zestig centimeter afsnoepen van de kamer van onze zoon 
Jorn. Die hebben we ‘omgekocht’ door een beamer te 
beloven, dus dat probleem was snel getackeld. Het idee 
van deze trap komt van Pinterest en Susanne en ik waren 
bij dit ontwerp beide meteen erg positief. Het was precies 
passend te maken waarbij het accent lag op de breedte van 
de overloop. Het raampje dat er al zat, gaf de looprichting 
aan, waardoor je met de vorm van de kap mee naar boven 
gaat. Door gebruik te maken van open traptreden op een 
metalen trapboom hebben we transparantie gecreëerd. 
Een mooie zwaardere basis van volle balken en een 
plateau maken het contrast. We wilde een mooie overgang 
van de sfeer van het huis naar de masterbedroom op 
de zolder, met behoud van het karakter van balken en 
materialen. Bij een huis met veel verhalen en materialen 
hoort ook de keuze in hout met een doorleefd karakter. 
Stijn heeft mijn idee omgezet in een schets en die aan de 
timmerman gegeven, die er goed mee uit de voeten bleek 
te kunnen.”

Serieus blij met de opdracht
Ronnie, de bewuste timmerman, schuift aan. “Ik was 
serieus blij met deze opdracht. Dat je iets mag maken 
wat niet standaard is, waarbij je op je vakkennis wordt 
aangesproken en iets mag maken wat er ontzettend mooi 
uit gaat zien, da’s echt een pareltje. Mijn werk is altijd leuk 
maar deze uitdaging steekt met kop en schouders boven 
de rest uit. Eerst moesten we natuurlijk op zoek naar het 
hout. We hadden niet voldoende op voorraad maar wie 

zoekt, zal vinden en dat is gelukt. Daarna was het een 
kwestie van zagen, verlijmen, borstelen om al het oude 
hout weg te krijgen en ter plekke inmeten en op maat 
maken. Ik geef de korte samenvatting want het was een 
arbeidsintensieve klus maar wel een heel leuke.” 

Geweldig dat de stijl van het huis bewaard blijft
De traptreden bestaan uit relatief dunne planken die op 
een basis zijn bevestigd; de tussentreden zijn massief 
eiken balken die de trap zijn karakter geven. De trapboom 
is van metaal. Frank: “De trap is ‘zwaar’ beneden en wordt 
lichter en transparanter als je naar boven gaat. Precies 
zoals ik het voor ogen had, misschien zelfs wel mooier. Het 
past precies bij de balken die we gaan bewaren op zolder.  
De oud bewoner van dit huis komt nog geregeld een kop 
koffie drinken en hij wil altijd alle aanpassingen zien; hij 
vindt het geweldig dat we de stijl van het huis bewaren. Ik 
denk maar zo: als we een strak en modern huis hadden 
gewild, hadden we wel iets in een nieuwbouwwijk gekocht.” 
Frank  en Susanne doen veel zelf, maar vragen regelmatig 
advies bij De Houtwinkel. “Ik blijk veel zelf te kunnen doen”, 
lacht hij. Susanne beaamt dat: “Ik wist dat hij handig was, 
maar zó handig. Daarbij heb ik bewondering voor zijn 
talent om voor de juiste kleuren en sfeer te kunnen kiezen. 
Hij neemt de tijd om goed over dingen na te denken en dat 
is het voordeel als je al in het huis woont gedurende de 
verbouwing. Je weet al waar je de accenten wilt leggen. 
Je leert het huis steeds beter kennen en weet welke 
karaktertrekken je wilt bewaren.”
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te van het oude hout, de mo-
derne touch door het gebruik 
van staal en verlichting voor 
de sfeer en de veiligheid.

Stijlen combineren

Karakter, dat is het leidende woord tijdens de verbouwing bij Frank en Susanne Lemmens. 
Ze kochten een karakteristiek pand aan de Sniederslaan in Bladel en álle aanpassingen 
die ze doen, toetsen ze aan de sfeer van het huis. De trap naar de zolder is één van de 
vele eyecatchers, al is het jammer dat bijna niemand die zal zien. Vandaar dit artikel, mag 
iedereen toch even binnen kijken.

EEN TRAP 
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Wonen

Onze timmerman
Ronnie

Meerjarenplan
Het is inmiddels al ruim een jaar geleden dat Frank en 
Susanne dit huis kochten. “We waren op zoek naar iets in 
deze stijl: oud, met karakter en mogelijkheden voor ons 
hele gezin. Ik hoorde later dat de makelaar op kantoor 
zich hardop had afgevraagd wat wij, met drie kinderen, 
eigenlijk dachten te gaan doen in dit huis. Hij vond het te 
klein. Gelukkig kan Frank, omdat hij woonstylist is,  heel 
goed in mogelijkheden denken en dus waren de drie 
slaapkamers op de eerste verdieping voor de kinderen 
en zag hij de zolder als ‘master bedroom’.” De bedoeling 
is dat binnen twee jaar het hele huis en de tuin onder 
handen genomen zijn. “We zijn op de goede weg”, 
zegt Frank als hij om zich heen kijkt. De tuin is klaar, 
de slaapkamers van de kinderen zijn klaar, het tuinhuis 

is er, het fietsenhok is in gebruik en de zitkuil in de tuin 
is een mooie ontmoetingsplek geworden. Alleen nog de 
benedenverdieping en de slaapkamer op zolder.”

Karakter is het magische woord
Om op zolder te komen, was er eerst alleen een vlizotrap. 
“Niet precies wat we voor ogen hadden, dus daar moest 
iets op verzonnen worden.  Het toilet op deze verdieping 
moest weg. Hierdoor ontstond ruimte, bijna genoeg voor 
een vaste trap”, gaat Frank verder. “We moesten nog 
zestig centimeter afsnoepen van de kamer van onze zoon 
Jorn. Die hebben we ‘omgekocht’ door een beamer te 
beloven, dus dat probleem was snel getackeld. Het idee 
van deze trap komt van Pinterest en Susanne en ik waren 
bij dit ontwerp beide meteen erg positief. Het was precies 
passend te maken waarbij het accent lag op de breedte van 
de overloop. Het raampje dat er al zat, gaf de looprichting 
aan, waardoor je met de vorm van de kap mee naar boven 
gaat. Door gebruik te maken van open traptreden op een 
metalen trapboom hebben we transparantie gecreëerd. 
Een mooie zwaardere basis van volle balken en een 
plateau maken het contrast. We wilde een mooie overgang 
van de sfeer van het huis naar de masterbedroom op 
de zolder, met behoud van het karakter van balken en 
materialen. Bij een huis met veel verhalen en materialen 
hoort ook de keuze in hout met een doorleefd karakter. 
Stijn heeft mijn idee omgezet in een schets en die aan de 
timmerman gegeven, die er goed mee uit de voeten bleek 
te kunnen.”

Serieus blij met de opdracht
Ronnie, de bewuste timmerman, schuift aan. “Ik was 
serieus blij met deze opdracht. Dat je iets mag maken 
wat niet standaard is, waarbij je op je vakkennis wordt 
aangesproken en iets mag maken wat er ontzettend mooi 
uit gaat zien, da’s echt een pareltje. Mijn werk is altijd leuk 
maar deze uitdaging steekt met kop en schouders boven 
de rest uit. Eerst moesten we natuurlijk op zoek naar het 
hout. We hadden niet voldoende op voorraad maar wie 

zoekt, zal vinden en dat is gelukt. Daarna was het een 
kwestie van zagen, verlijmen, borstelen om al het oude 
hout weg te krijgen en ter plekke inmeten en op maat 
maken. Ik geef de korte samenvatting want het was een 
arbeidsintensieve klus maar wel een heel leuke.” 

Geweldig dat de stijl van het huis bewaard blijft
De traptreden bestaan uit relatief dunne planken die op 
een basis zijn bevestigd; de tussentreden zijn massief 
eiken balken die de trap zijn karakter geven. De trapboom 
is van metaal. Frank: “De trap is ‘zwaar’ beneden en wordt 
lichter en transparanter als je naar boven gaat. Precies 
zoals ik het voor ogen had, misschien zelfs wel mooier. Het 
past precies bij de balken die we gaan bewaren op zolder.  
De oud bewoner van dit huis komt nog geregeld een kop 
koffie drinken en hij wil altijd alle aanpassingen zien; hij 
vindt het geweldig dat we de stijl van het huis bewaren. Ik 
denk maar zo: als we een strak en modern huis hadden 
gewild, hadden we wel iets in een nieuwbouwwijk gekocht.” 
Frank  en Susanne doen veel zelf, maar vragen regelmatig 
advies bij De Houtwinkel. “Ik blijk veel zelf te kunnen doen”, 
lacht hij. Susanne beaamt dat: “Ik wist dat hij handig was, 
maar zó handig. Daarbij heb ik bewondering voor zijn 
talent om voor de juiste kleuren en sfeer te kunnen kiezen. 
Hij neemt de tijd om goed over dingen na te denken en dat 
is het voordeel als je al in het huis woont gedurende de 
verbouwing. Je weet al waar je de accenten wilt leggen. 
Je leert het huis steeds beter kennen en weet welke 
karaktertrekken je wilt bewaren.”
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iedereen toch even binnen kijken.
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Het is inmiddels al ruim een jaar geleden dat Frank en 
Susanne dit huis kochten. “We waren op zoek naar iets in 
deze stijl: oud, met karakter en mogelijkheden voor ons 
hele gezin. Ik hoorde later dat de makelaar op kantoor 
zich hardop had afgevraagd wat wij, met drie kinderen, 
eigenlijk dachten te gaan doen in dit huis. Hij vond het te 
klein. Gelukkig kan Frank, omdat hij woonstylist is,  heel 
goed in mogelijkheden denken en dus waren de drie 
slaapkamers op de eerste verdieping voor de kinderen 
en zag hij de zolder als ‘master bedroom’.” De bedoeling 
is dat binnen twee jaar het hele huis en de tuin onder 
handen genomen zijn. “We zijn op de goede weg”, 
zegt Frank als hij om zich heen kijkt. De tuin is klaar, 
de slaapkamers van de kinderen zijn klaar, het tuinhuis 

is er, het fietsenhok is in gebruik en de zitkuil in de tuin 
is een mooie ontmoetingsplek geworden. Alleen nog de 
benedenverdieping en de slaapkamer op zolder.”

Karakter is het magische woord
Om op zolder te komen, was er eerst alleen een vlizotrap. 
“Niet precies wat we voor ogen hadden, dus daar moest 
iets op verzonnen worden.  Het toilet op deze verdieping 
moest weg. Hierdoor ontstond ruimte, bijna genoeg voor 
een vaste trap”, gaat Frank verder. “We moesten nog 
zestig centimeter afsnoepen van de kamer van onze zoon 
Jorn. Die hebben we ‘omgekocht’ door een beamer te 
beloven, dus dat probleem was snel getackeld. Het idee 
van deze trap komt van Pinterest en Susanne en ik waren 
bij dit ontwerp beide meteen erg positief. Het was precies 
passend te maken waarbij het accent lag op de breedte van 
de overloop. Het raampje dat er al zat, gaf de looprichting 
aan, waardoor je met de vorm van de kap mee naar boven 
gaat. Door gebruik te maken van open traptreden op een 
metalen trapboom hebben we transparantie gecreëerd. 
Een mooie zwaardere basis van volle balken en een 
plateau maken het contrast. We wilde een mooie overgang 
van de sfeer van het huis naar de masterbedroom op 
de zolder, met behoud van het karakter van balken en 
materialen. Bij een huis met veel verhalen en materialen 
hoort ook de keuze in hout met een doorleefd karakter. 
Stijn heeft mijn idee omgezet in een schets en die aan de 
timmerman gegeven, die er goed mee uit de voeten bleek 
te kunnen.”

Serieus blij met de opdracht
Ronnie, de bewuste timmerman, schuift aan. “Ik was 
serieus blij met deze opdracht. Dat je iets mag maken 
wat niet standaard is, waarbij je op je vakkennis wordt 
aangesproken en iets mag maken wat er ontzettend mooi 
uit gaat zien, da’s echt een pareltje. Mijn werk is altijd leuk 
maar deze uitdaging steekt met kop en schouders boven 
de rest uit. Eerst moesten we natuurlijk op zoek naar het 
hout. We hadden niet voldoende op voorraad maar wie 

zoekt, zal vinden en dat is gelukt. Daarna was het een 
kwestie van zagen, verlijmen, borstelen om al het oude 
hout weg te krijgen en ter plekke inmeten en op maat 
maken. Ik geef de korte samenvatting want het was een 
arbeidsintensieve klus maar wel een heel leuke.” 

Geweldig dat de stijl van het huis bewaard blijft
De traptreden bestaan uit relatief dunne planken die op 
een basis zijn bevestigd; de tussentreden zijn massief 
eiken balken die de trap zijn karakter geven. De trapboom 
is van metaal. Frank: “De trap is ‘zwaar’ beneden en wordt 
lichter en transparanter als je naar boven gaat. Precies 
zoals ik het voor ogen had, misschien zelfs wel mooier. Het 
past precies bij de balken die we gaan bewaren op zolder.  
De oud bewoner van dit huis komt nog geregeld een kop 
koffie drinken en hij wil altijd alle aanpassingen zien; hij 
vindt het geweldig dat we de stijl van het huis bewaren. Ik 
denk maar zo: als we een strak en modern huis hadden 
gewild, hadden we wel iets in een nieuwbouwwijk gekocht.” 
Frank  en Susanne doen veel zelf, maar vragen regelmatig 
advies bij De Houtwinkel. “Ik blijk veel zelf te kunnen doen”, 
lacht hij. Susanne beaamt dat: “Ik wist dat hij handig was, 
maar zó handig. Daarbij heb ik bewondering voor zijn 
talent om voor de juiste kleuren en sfeer te kunnen kiezen. 
Hij neemt de tijd om goed over dingen na te denken en dat 
is het voordeel als je al in het huis woont gedurende de 
verbouwing. Je weet al waar je de accenten wilt leggen. 
Je leert het huis steeds beter kennen en weet welke 
karaktertrekken je wilt bewaren.”
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Het algemeen bestuur van Hoogheem-raadschap 
Hollands Noorderkwartier draagt Remco Bosma 
voor als nieuwe dijkgraaf. Hiertoe besloot het 
algemeen bestuur vanavond unaniem tijdens een 
ingelaste bestuursvergadering. De huidige 
dijkgraaf Luc Kohsiek gaf afgelopen voorjaar aan 
zijn functie op 1 januari 2023 neer te leggen.

De voordracht zal nu naar de commissaris van de koning 
worden gestuurd. Uiteindelijk moet de koning de 
voordracht bekrachtigen. Remco Bosma zal daarna op 
2 februari 2023 de eed of gelofte afleggen ten overstaan 
van de commissaris van de koning en beginnen als 
dijkgraaf.

Nu of nooit
Remco Bosma begon zijn carrière als ingenieur 
waterbeheer bij Het Hoogheemraadschap van de 
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-
Friesland, in 2003 opgegaan in het huidige 
hoogheemraadschap. Nu komt hij 25 jaar later terug als 
dijkgraaf. “Het water gaat zoals het gaat. Alles komt nu 
samen”, aldus Bosma. Al in 1997 stelde hij als jonge 
ambtenaar de functie van dijkgraaf bij dit 
hoogheemraadschap als stip op de horizon. Toen de 
functie van dijkgraaf dit jaar vacant kwam, twijfelde 
Bosma nog even of hij de gemeente Bladel na vier jaar 
burgemeesterschap al moest verlaten. Hij realiseerde 
zich echter dat deze kans maar enkele keren tijdens een 
professionele carrière voorbij komt. “Het was nu of 
nooit. Van ambtenaar bij een waterschap tot dijkgraaf. 
De dijkgraaf is vergelijkbaar met de burgemeester, alleen 
is het gebied een stuk groter en het onderwerp sterk 
inhoudelijk. Daar houd ik van.”

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is 
verantwoordelijk voor het waterbeheer van Amsterdam-
Noord tot en met Texel.

Er wordt nog bekeken hoe het afscheid van Remco 
Bosma georganiseerd wordt en hoe de opvolging gaat 
zijn.

Resultaten onderzoek 
woningbouw 
Onlangs werd een onderzoek gehouden over 
woningbouw in de gemeente Bladel via het 
digitale inwonerspanel. Aan dit onderzoek 
deden 601 deelnemers mee. Ze kregen 
verschillende stellingen over woningbouw 
voorgelegd. Alle resultaten zijn terug te lezen in 
het rapport op www.panelinwoners.nl/bladel. 
De opvallendste resultaten leest u hier.

Ruim de helft (54%) van de deelnemers ziet liever dat 
de gemeente Bladel de open gebieden tussen twee 
kernen bebouwt dan dat er een volledig nieuwe kern 
ontwikkeld wordt.

Vier op de tien deelnemers vindt dat ook buiten de 
centrumgebieden gestapelde bebouwing gerealiseerd 
moet kunnen worden (43%). 

Twee derde van de deelnemers (65%) ziet liever niet 
dat er een nieuwe kern ontwikkeld wordt in plaats 
van dat de bestaande kernen uitgebreid worden. 
Bijna de helft (48%) geeft niet de voorkeur aan meer 
en hoger bouwen in de dorpskernen. Ze bouwen 
liever aan de randen van de kernen.

De volgende manieren van groei spreken de 
deelnemers het meest aan:
• Alle kernen (gelijk) uitbreiden (49%);
• Groei aan de randen van de kernen (42%);
•  Meer en hoger bouwen in de bestaande 

dorpskernen (36%).
Twee derde van de deelnemers (66%) is het eens met 
de uitspraak dat het buitengebied dat niet aan de 
dorpsranden ligt, niet bestemd is voor nieuwe 
woningbouwlocaties. Zes op de tien (62%) ziet graag 
dat de gemeente bouwt op eigen tempo in plaats 
van meegaat in de extra woningbehoefte vanuit de 
Brainportregio.

Vier op tien deelnemers (41%) vindt het verbeteren 
van de woonkwaliteit in de bestaande wijken 
belangrijker dan het bouwen van nieuwe extra 
woningen.

Aanmelden voor toekomstige onderzoeken
Heeft u zich nog niet aangemeld voor het 
inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan 
toekomstige onderzoeken? Ga dan naar 
www.panelinwoners.nl/bladel en klik op 
‘Aanmelden’. U wordt dan gevraagd om enkele 
gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten 
toegestuurd krijgt. Er wordt zeer zorgvuldig en 
vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze 
worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, 
een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze 
onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en 
voert de onderzoeken uit namens de gemeente.

Remco Bosma voorgedragen als dijkgraaf

Militaire oefening
Van 7 t/m 11 november is er een militaire oefening in 
de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in 
het kader van opleiding voor militairen van de 
Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen getraind worden in het uit handen 
blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Men 
zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. 
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De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de 
instelling, die muzikale en culturele vorming 
aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de 
leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen 
uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf 
afspraken moeten maken met een docent voor 
muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die 
tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel 
wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen 
voor het volgen van meerdere cursussen. Het is mogelijk 
dat meerdere facturen kunnen worden ingediend. Het 
maximale bedrag blijft echter gelden. De subsidie 
bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van  
€ 450,- per cursusjaar. De totale uitgaven van deze 
subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als het totaal aan 
aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de totale 
subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per 
aanvrager valt in deze situatie enigszins lager uit.

Controleer of uw docent op de docentenlijst staat.
We hanteren een aantal voorwaarden waaraan 
docenten moeten voldoen. Alleen voor lessen bij 

docenten op deze lijst komt u in aanmerking voor 
subsidie. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze 
voor een bepaalde docent, maar een deelnemer komt 
alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt 
gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst 
staan vermeld. Zo kunnen we het kwaliteitsniveau 
waarborgen. De overzichtslijst kunt u vinden op  
www.bladel.nl/muzieksubsidie.

Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan 
muzikale en culturele vorming zijn nadere regels 
vastgesteld. Deze nadere regels en het 
aanvraagformulier kunt u vinden via de website:  
www.bladel.nl of opvragen bij de Centrale Balie in het 
gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook via de 
website invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag 
loopt van 1 januari t/m 1 juni van het lopende 
cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt 
gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen 
die te vroeg of te laat binnenkomen, worden 
afgewezen. 

Collectieve zorg-
verzekering voor minima: 
webinar op 17 november

Binnenkort is het weer mogelijk om over te 
stappen van zorgverzekeraar. Voor inwoners 
met een laag inkomen biedt de gemeente een 
collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) 
aan. Deze zorgverzekering bestaat uit een 
basisverzekering en aanvullende verzekering, 
waarbij de gemeente (een deel van) de premie 
van de aanvullende verzekering betaalt.

Voor alle inwoners van de Kempen die graag meer 
willen weten over de collectieve zorgverzekering, 
organiseert de afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening van de Samenwerking 
Kempengemeenten een webinar. 

In dit webinar komen de volgende onderwerpen 
aan bod:
•  Wat is de collectieve zorgverzekering/ 

gemeentepolis?
•  Wie komt er in aanmerking voor de collectieve 

zorgverzekering?
•  Welke pakketten bieden de Kempengemeenten 

aan en wat zijn de belangrijkste dekkingen?
•  Hoe werkt de keuzehulp van gezondverzekerd.nl? 

(live-demonstratie)
•  Hoe kan ik inwoners ondersteunen bij het 

aanvragen en kiezen van een juiste 
zorgverzekering?

Het webinar zal plaatsvinden op donderdag  
17 november 2022 van 15.30 uur tot 17.00 uur, 
digitaal via MS Teams.

Ook professionals/vrijwilligers en andere 
hulppersonen die bij de uitoefening van hun 
werkzaamheden in contact komen met inwoners die 
(mogelijk) tot de doelgroep voor de collectieve 
zorgverzekering behoren worden van harte 
uitgenodigd deel te nemen.

Aanmelden voor het webinar:
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
geldzaken@kempengemeenten.nl. U ontvangt dan 
uiterlijk 16 november 2022 de deelnamelink per 
e-mail. 

Vergelijken en aanvragen vanaf half november
Ga naar www.gezondverzekerd.nl:
• Voor het vergelijken van premies en vergoedingen;
• Om te zien of u in aanmerking komt;
• Voor het aanvragen van de verzekering.

Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele 
vorming opent binnenkort! 
Aanvragen indienen in de periode van 1 januari tot en met 1 juni 2023 

De gemeente Bladel staat er financieel gezien tot en met 
tenminste 2025, heel goed voor. Het ging Bladel ook de 
afgelopen jaren financieel goed. Wethouder Cees van de 
Ven: “Het college blijft het belangrijk vinden om een 
financieel beleid te voeren dat ook op lange termijn 
verantwoord is. Ondanks de aanzienlijke financiële 
opgave heeft de gemeente nog steeds een sluitende 
begroting en een stabiele financiële huishouding. Dit 
ondanks de vele uitdagingen die er bij de gemeente 
liggen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de 
grotere economische onzekerheid en oplopende 
inflatie.”
Er zijn aanwijzingen dat de bijdrage van het Rijk aan 
gemeenten vanaf 2026 flink minder gaat worden. De 
exacte inkomsten die de gemeenten dan van het Rijk 
krijgen, zijn nog onduidelijk. Maar ook met een lagere 

bijdrage van het Rijk zal het de gemeente Bladel nog 
goed gaan.

Speerpunt: Gemeenschapshuis aan de Markt
De raad heeft reeds een krediet van € 19,6 miljoen 
beschikbaar gesteld voor de realisatie van een 
toekomstbestendig gemeenschapshuis aan de Markt in 
Bladel. Naar verwachting kan begin 2023 gestart 
worden met de (ver)bouwwerkzaamheden. De 
oplevering zal omstreeks 1 juli 2024 zijn. 

Speerpunt: Realisatie binnenzwembad Egyptische 
Poort / zwemvijver / loopparcours
In de raadsvergadering van 7 juli 2022 heeft de 
gemeenteraad het totaalplan Egyptische Poort voor 
kennisgeving aangenomen, waarbij een aantal 
deelprojecten vastgesteld zijn. Het college heeft de 
opdracht gekregen het deelproject van de 
multifunctionele accommodatie met binnenzwembad 
verder uit te werken. Voor de realisatie is € 18 miljoen 
opgenomen in de begroting. Het uitgewerkte plan met 
exploitatiebegroting, risico’s en programma van eisen 
voor de aanbesteding ter besluitvorming en toekenning 
van het krediet wordt in 2023 aan de gemeenteraad 
voorgelegd. Voor de realisatie van de zwemvijver en het 
loopparcours wordt nog een uitwerkingsplan 
vastgesteld.

Begroting 2023

Omleiding A67 afrit 29, Hapert
Ten behoeve van het vervangen van een lichtmast op 
de N284 wordt op dinsdag 8 november de A67, afrit 

29 Hapert afgesloten tussen 20.00 uur en 02.00 uur. 
De omleiding loopt via aansluiting 30 Eersel.
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Week van de Pleegzorg
Van woensdag 2 t/m woensdag 9 november 
wordt voor de achtste keer de Week van de 
Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een 
initiatief van Pleegzorg Nederland in 
samenwerking met de 33 regionale 
pleegzorgorganisaties. Het doel is om de 
aandacht te vestigen op het belang van 
pleegzorg en het tekort aan pleegouders in 
ons land. 

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of 
langere tijd in een ander gezin verblijft omdat 
wonen bij de eigen ouders door omstandigheden 
(tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe 
een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen 
zeven dagen in de week in een pleeggezin. 
Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het 
beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen 
met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis 
opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is 
pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft 
het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht 
van kinderen om in een gezin op te groeien, staat 
bij pleegzorg centraal. 

Openjewereld.nu 
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. 
Benieuwd wat u kunt doen? Doe de test op 
Openjewereld.nu, de landelijke wervingscampagne-
site voor pleegzorg. Hier krijgt het begrip 
‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het 
kind, de ouder, de pleegouder en de 
pleegzorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard 
nodig want voor ruim 23.000 kinderen is een veilig 
en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. 

Weten of pleegzorg iets is voor u? 
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 je aanmelden voor 
een informatieavond gaat heel eenvoudig via 
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.

Gratis training communicatieve en sociale 
vaardigheden
Wil je leren hoe je gemakkelijker contact kunt 
maken en onderhouden? Wil jij je meer 
verbonden voelen met anderen? Ben je inwoner 
van de gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel of 
Reusel-De Mierden? Dan hebben wij een leuke 
gratis training voor jou! 

De training leert je contact maken en actief naar iemand 
te luisteren. Ook leer je emoties herkennen, vragen 
durven stellen en je mening geven. Als je moeite hebt 
met grenzen aangeven krijg je daar de juiste handvatten 
voor. 

De training bestaat uit twee bijeenkomsten. Tijdens de 
tweede bijeenkomst oefen je met alledaagse situaties en 
hoe je kunt reageren op anderen. Deelname aan de 
training biedt herkenning, een mogelijkheid om je 
vaardigheden te oefenen en de kans om kennis en 
ervaringen met elkaar te delen. Misschien vind je zelfs 
een maatje waarmee je na de training contact kunt 
houden!

Interesse in de training?
De training bestaat uit twee bijeenkomsten voor een 
groep van maximaal 12 mensen. 

•  Donderdag 17 november 2022 en donderdag  
24 november 2022 van 09.30 tot 14.00 uur. 

   Locatie: De Smis, Smitseind 33a in Duizel.

Heb je interesse? Meld je dan gratis aan via: 
www.bergeijk.nl/trainingvaardigheden. Heb je eerst nog 
vragen? Neem dan contact op met Mieke Maas van 
Lumens, 06 – 52 74 09 23 of m.maas@lumenswerkt.nl 
of met Roel Struijk van MEE de Meent Groep, 

06 – 43 36 67 60 of r.struijk@meedemeentgroep.nl. 
Ben er snel bij, want vol=vol! 

In samenwerking met 

Op 12 en 13 december bieden de gemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden 
een workshop aan over het signaleren van en 
omgaan met eenzaamheid. De workshop wordt 
verzorgd door GGzE. De workshop ‘signalen 
achter de voordeur’ is bedoeld voor vrijwilligers 
in de Kempen.  
 
Waarom deze workshop?
In de Kempen voelen veel inwoners zich eenzaam. Dat 
iemand zich eenzaam voelt is niet altijd zichtbaar. Zo 
kan iemand heel sociaal lijken, maar voelt diegene 
zich tóch eenzaam. Een klein steuntje in de rug kan 
dan al een verschil maken. Bijvoorbeeld door een 
gesprek te beginnen over eenzaamheid. Maar hoe 
doe je dat? En hoe herken je de signalen?
 
Waar gaat het over?
In de workshop worden kennis en ervaringen 
uitgewisseld. Onder andere aan de hand van eigen 

situaties en ervaringen gaan we op zoek naar signalen 
waar je alert op kunt zijn om eenzaamheid te 
herkennen. Ook leer je wat jouw rol als vrijwilliger 
hierin kan zijn. Wat je zou kunnen doen, wat je beter 
kunt laten en waar je naartoe kunt als je er zelf even 
niet uitkomt. 

Wanneer en waar?
•  Maandag 12 december van 15.00 – 17.30 uur,  

in de Muzenval Eersel
•  Maandag 12 december van 18.30 – 21.00 uur,  

in de Bibliotheek Eersel
•  Dinsdag 13 december van 09.30 – 12.00 uur,  

in de Bibliotheek Bladel
 
Interesse en aanmelden
Aanmelden kan op 
www.eersel.nl/workshop-signalen-achter-de-voordeur 
en is gratis voor vrijwilligers uit de Kempen.

Workshop signalen achter de voordeur
Herken (verborgen) eenzaamheid
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

Casteren
•       Willibrordusstraat 17, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het gebruiken van een 
bijgebouw als pre-mantelzorgwoning;

•       Elisabethstraat 13, plaatsen van een schutting.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 28, plaatsen van een carport.

Bladel
•       Oranje Nassaulaan ongenummerd, bouwen van 

twee woningen en bijgebouwen.

Verleende omgevingsvergunning

Hoogeloon
•       De Langrijt 4, bouwen van een loods en 

werkplaats. Datum besluit: 25-10-2022.

Bladel
•       Het Bosch 16, uitbreiden van de woning. 

Datum besluit: 19-10-2022;
•       Marktstraat 65, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 25-10-2022;
•       Hofstad 44, plaatsen van een tijdelijke woonunit. 

Datum besluit: 19-10-2022.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een 

woning. Datum besluit: 20-10-2022.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 9B, bouwen van een 

houtskeletbouw woning. Datum besluit: 
20-10-2022.

Datum besluit: 25-10-2022;Datum besluit: 25-10-2022;
      Hofstad 44, plaatsen van een tijdelijke woonunit.       Hofstad 44, plaatsen van een tijdelijke woonunit. 

Datum besluit: 19-10-2022.

      Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een 
woning. Datum besluit: 20-10-2022.

      Fons van der Heijdenstraat 9B, bouwen van een 
houtskeletbouw woning. Datum besluit: 

Datum besluit: 19-10-2022;
      Marktstraat 65, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 25-10-2022;
      Marktstraat 65, aanleggen van een inrit.       Marktstraat 65, aanleggen van een inrit.       Marktstraat 65, aanleggen van een inrit.       Marktstraat 65, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 25-10-2022;
      Hofstad 44, plaatsen van een tijdelijke woonunit. 

      Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een 
woning. Datum besluit: 20-10-2022.

      Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een       Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een       Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een       Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een 

Datum besluit: 19-10-2022.Datum besluit: 19-10-2022.

      Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een 
woning. Datum besluit: 20-10-2022.

      Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een       Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een       Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een 

houtskeletbouw woning. Datum besluit: 
      Fons van der Heijdenstraat 9B, bouwen van een 

houtskeletbouw woning. Datum besluit: 
      Fons van der Heijdenstraat 9B, bouwen van een 

woning. Datum besluit: 20-10-2022.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 18 oktober 2022 de volgende 
besluiten genomen:

1e concept van de ontwerp-najaarsnota 2022
Kennis van genomen.

Normenkader accountantscontrole 2022
De raad wordt geïnformeerd.
1.  De kaders voor de financiële 

rechtmatigheidscontrole voor de 
jaarrekeningcontrole worden opgenomen in het 
nomenkader 2022;

2.  Het geactualiseerde normenkader 
accountantscontrole 2022 wordt vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan Bungalows locatie 
Kempenland te Bladel
1.  Ingestemd. Het ontwerp bestemmingsplan wordt 

gedurende 6 weken ter visie gelegd;
2.  Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat 

het verhaal van kosten anderszins is geregeld;
3. Ingestemd met het beeldkwaliteitsplan.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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WWW.PIUSX-COLLEGE.NL

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

6
november

van 10.00 tot
14.00 uur

Open Huis



284 november 2022

?

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

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

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

keukens • interieurs
parketvloeren

ZONDAG 6 NOVEMBER

BOEKENMARKT OERLE
Locatie: d'Ouw School, Oude Kerkstraat 18,
Veldhoven (Oerle). Tijd: za. 13.00 uur en zo. 
10.00 uur. Entree: € 1,00 (kinderen gratis).
Boekenmarkt (LP's, DVD's en CD's). 
Voor iedere 50e bezoeker een verrassing!

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

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!

ZONDAG 6 NOVEMBER
VRIJDAG 11 NOVEMBER 
ZATERDAG 12 NOVEMBER

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

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!

SINTERKLAASINTOCHT 
HAPERT
Vertrek: De Hoeven naar de Markt, Hapert.
Tijd: 11.00 uur. Zie programma op Facebook:
Sint Hapert.

WOENSDAG 16 NOVEMBER

WIELERCAFÉ HAPERT
Locatie: MFA Hart van Hapert. 
Aanvang: 20.00 uur (zaal om 19.00 uur open).
Gratis toegang. Aanmelden is niet nodig.
Met loterij ten bate van Stichting ALS.
Organisatie: TWC Hapert. 

ZATERDAG 19 NOVEMBER

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

ZATERDAG 19 NOVEMBER

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

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

ZATERDAG 26 NOVEMBER

INTO THE MUSIC
Locatie: MFA Hart van Hapert, 
Oude Provincialeweg 21, Hapert. 
Aanvang: 19.00 uur. Entree: vanaf € 12,50. 
Live muziek met de beste zangers en DJ's. 
Org.: muziekvereniging Kunst Adelt.

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.

ZATERDAG 10 DECEMBER
ZATERDAG 17 DECEMBER
ZONDAG 18 DECEMBER

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

EventsEvents
theatertheater

zondag 4 december

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

Aanvang: 15.30 uur - Entree: € 9,50

vrijdag 11 november

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

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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12 NOVEMBER, 14.30 UUR
BURGEMEESTER VAN HOUDTPLEIN

INTOCHT

WWW.BLADELCENTRUM.NL

BURGEMEESTER VAN HOUDTPLEIN

INTOCHTINTOCHT

12 NOVEMBER, 14.30 UURVacature!Jola mode groeit!
Jola mode Goirle

Kom jij ons team versterken?
Jola Mode Goirle

Is op zoek naar :

  Filiaalleid(st)er, 38uur
  Verkoopmedewerk(st)er

(Uren onder voorbehoud)

Solliciteer nu!
www.jolamode.nl/jola-mode/vacatures/

Of stuur een whatsappje naar 0629189229

Fijne collega’s  
Vriendelijke klanten  
Personeelskorting  
De leukste personeelsfeestjes

Vacature!
Jola mode groeit!
Jola Mode Bergeijk

KKoomm jjiijj oonnss tteeaamm vveerrsstteerrkkeenn??
Jola Mode Bergeijk

Is op zoek naar :

  Filiaalleid(st)er, 38 uur
  Verkoopmedewerk(st)er, 35 uur 
  Weekendhulp

Solliciteer nu!
www.jolamode.nl/jola-mode/vacatures/

Of stuur een whatsappje naar +316 29 18 92 29

Fijne collega’s  
Vriendelijke klanten Vriendelijke klanten Vriendelijke klanten 
Makkelijk inwerktraject
Personeelskorting  
De leukste personeelsfeestjes

HAPERT - Op zondag 13 november is het 
zover, Sinterklaas zal met zijn pieten Ha-
pert weer bezoeken. Het Sinterklaascomi-
té is erg blij dat Sinterklaas weer komt en 
heeft zijn best gedaan hier een leuk pro-
gramma van te maken.  

We starten om 11.00 uur met een route door 
het dorp. Deze zal beginnen in de Hoeven 
waar de Sint vervolgens door de Akkerwin-
de, Melkweg, Corvus, Libra, Boogschutter, 

Planetenlaan, Nieuwstraat, Kerkstraat op de 
Markt zal eindigen. Op de markt zal er een 
programma zijn bij Café de Goapert waar we 
een muzikaal feestje gaan vieren. Iedereen is 
welkom, aan alle leeftijden is gedacht! 

Het Sinterklaascomité Hapert bedankt hierbij 
iedereen voor de bijdrage die is gegeven tij-
dens de jaarlijkse collecte in de week van 17 
t/m 21 oktober. Zoals eerder vermeld wordt 
deze opbrengst gebruikt om er een feeste-
lijke dag van te maken voor alle kinderen in 
Hapert.

Voor meer informatie of vragen mail dan naar 
Sinterklaashapert@hotmail.com. 

Volg ons ook via Facebook, Sint Hapert voor 
de allerlaatste nieuwtjes.

Sinterklaasintocht Hapert

Zaterdag 22 ok-
tober zijn het 
Blote Voeten Pad 
bij De Bosschuur 
en het Toegan-
kelijk Omme-
tje rondom het 

Groot meer in Wintelre geopend. Het Toe-
gankelijk Ommetje is gerealiseerd op initia-
tief van de dorpsraad Wintelre en mede mo-
gelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
van Stichting Leefbaarheid Luchthaven 
Eindhoven. Bij de feestelijke opening waren 
meer dan 60 personen aanwezig. 

Vanaf nu is het ‘ouwe’ meer ook toegankelijk 
voor wandelwagens, rolstoelen en rollators. 
Zelfs op het uitzichtpunt. Zo kan iedereen ge-
nieten van dit prachtige natuurgebied. 

Het Blote Voeten Pad is een initiatief dat De 
Bosschuur heeft kunnen realiseren met een 
bijdrage vanuit het programma Krachtige 
Kernen. Het toegankelijk ommetje komt voort 
uit participatieprogramma Dorpen maken het 
verschil. Wil je hier meer over weten kijk dan 
op

www.eersel.nl/dorpen

Blote Voeten Pad en 
Toegankelijk Ommetje 
geopend!

Toegankelijk OmmetjeBlote Voeten Pad
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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

SPORTIEF

BLADEL - Op vrijdag-
avond 28 oktober, tij-
dens de feestavond 
van loopgroep No-Li-
mits, werd er speciale 
aandacht besteed aan 
de leden welke 25 jaar 
of langer lid zijn van 
de vereniging. 11 jubi-

larissen werden in het zonnetje gezet. 

Te weten: Mariette Daniëls, Sjef van Hoof, 
Helma Maandonks, Jan Smets, Henk Smet-
sers, Isidoor Thijs, Ger Jansen, Magda Pee-
ters, Jan van Herk, Hans de Korte en Berna-
dette Jansen.

Er werd stilgestaan bij de verdiensten van de 
jubilarissen. De diverse bestuursfuncties, de 
rol als (assistent-)trainer of ondersteuning 
in een commissies. Dat alles om van No-Li-
mits de ‘bewegende’ vereniging te maken 
die het nu is. In plaats van een bos bloemen 

ontvingen alle jubilarissen een aandenken in 
de vorm van een shirt. In de clubkleuren en 
daarop de skyline van Bladel met daartussen, 
de loper uit het logo van No-Limits.

Er was een lid dat zich op bijzondere wijze 
heeft ingezet voor de ontwikkeling van de 
vereniging. Daarbij past een bijzondere vorm 
van waardering. En die kwam van de Konink-
lijke Nederlandse Atletiek Bond in de vorm 
van de blauw met zilveren spelt. Jan Smets, 
eveneens loper van het eerste uur en jaren-

lang voorzitter en momenteel enthousiast lid 
van No-Limits, mocht de waarderingsspeld 
van de Atletiekunie (blauw met zilver) in 
ontvangst nemen. De waarderingsspeld kan 
worden toegekend aan diegene die zich ge-
durende langere tijd (tenminste 10 jaar) bij-
zonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een 
atletiekvereniging. 

Jan zijn verdiensten, naast actief hardloper, 
bestonden onder anderen uit het behalen van 
het trainersbrevet en met enthousiasme in-

vulling geven aan het trainerschap en het uit-
brengen van publicaties als PR-coördinator 
naar de lokale media. Op voortreffelijke wijze 
is hij een 8-tal jaren voorzitter geweest van 
No-Limits. Door zijn persoonlijkheid heeft 
Jan een positieve bijdrage geleverd aan de 
contacten binnen hardloop regio de Kempen 
en de manier van samenwerken met overige 
externe contacten. 

Van alle leden van de vereniging een hartelijk 
dank aan Jan!

No-Limits waardeert lopers van 1e en 2e uur
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Dorpsstraat 15 Riethoven   WWW.DITZIT.NL 040-2013103 info@ditzit.nl

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

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

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

Gealux Milton
Handmatig
Advies € 2099
Voorraad voordeel €
1199

Gealux 8002
Sta op
Advies € 3639
Voorraad voordeel
€ 2499

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

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

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

Gealux Twinz 212            
2 motoren sta op
Advies € 3665
Voorraad voordeel
€ 2699

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

Nu bestellen is voor kerst in huis. 
En ruim 250 stoelen uit voorraad direct leverbaar 

Direct de beste prijs op DITZIT.NL

Gealux Brabant
Handmatig
Advies € 1999
Voorraad voordeel
€ 1599

Gealux 110 combi
2 motoren Sta op 
Advies € 3696
Voorraad voordeel
€ 2499

Gealux 110
2 motoren Sta op 
Advies € 3580
Voorraad voordeel
€ 3099

De Toekomst TW082
3 motoren Sta op 
Advies € 3552
Voorraad voordeel
€ 2969

De Toekomst nova
3 motoren Sta op 
Advies € 4043
Voorraad voordeel
€ 3229

Dat Zit Silver Wing 
3 motoren Sta op

Gealux 8002
Sta op

DITZIT.NLDITZIT.NL
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 3

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#1

6 8 1 8
2 6 8 9 4 1

5 1 7 2 8 3
5 7 5 4 3

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

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

2 8 4 5
3 5 2

5 4
3 9 2

9 4 6 5
2 4 9 7 2 9 7

6 8 7 3 8
6 3 1 2 7 8

6 2 4 8 6 2
1 5 2 9 5

5 1 9 7 8 6
9 7 5 8 5 1

8 9 2 5

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 44

"W
hen love and skill w

ork together, expect a m
asterpiece."

-- John Ruskin

7 5 1
4 8

6 2 5
6 3 9

6 7
9 4 8
7 8 3

5 4
1 9 2

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Aan het werk (1) 
 

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

 
 

A - Die passen bij een meester (10,7)
B - Positiekleding (11)
C - Typische functie in de 24-uurseconomie (12)
D - Creatieve educatieve arbeid (12)
E - Hij wordt niet beter van zijn werk maar slechter (6)
F - Zo gaat een rare barbier te werk (11)
G - Natuurgeneeswijze (9)
H - Ervaren beurshandelaar op leeftijd (4,3,2,3,3)
I - Directeur van Staatsbosbeheer (9)
J - Is een voorwaarde om tolk te kunnen zijn (2,3,8)

K - Medewerker op de timmerwerkplaats (10)
L - Je moet wel idioot zijn om dit soort 
  arbeid te doen (10)
M - In dat beroep heb je meer te doen (7)
N - Geen werk buitenshuis (10)
O - Medische hulp (17)
P - Slagwerkers (12)
Q - Hierbij zijn je collega’s broeders (12)
R - Hij weet zich wel raad in zijn werk (8)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Wim Hendriks
      uit Duizel

met de oplossing: ‘tweelingdochter’

Wim heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

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

Cryptofilippine
Aan het werk

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 44

I collided w
ith a stationary truck com

ing the other w
ay.

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

2 9 5 8 4
4 2 9

4 1 9 6
6 5 3 4

Ill
us

ie

Het Het 
Oude Oude 
RomeRome

Geloof (niet) alles dat je ziet 
in deze optische illusie. 
Is het gezichtsbedrog? 
Of toch niet.......? 

Zie je in de tekening 
hiernaast een driehoek, 
ondanks dat er geen 
lijnen zijn getekend? 
En is de kleur van de 
driehoek witter dan 
de achtergrond?
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Wat doet WSZ
om huurwoningen
te verduurzamen?

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?

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Als je bijna dagelijks te vinden bent op een 
natuurbegraafplaats, wordt de dood zoiets als 
een oude bekende. Je schrikt niet meer zo snel 
van een droevig verhaal of van een overlijden. 
Dat hoort bij het vak. Misschien bouw je wel 
een beetje immuniteit op als je dagelijks wordt 
geconfronteerd met de dood.

Toch kwam de dood van Harry Breviers hard aan 
bij mij en mijn collega’s. Harry was de rentmees-
ter van Landgoed De Utrecht. Ik leerde hem 
kennen toen ik op zoek was naar een geschikte 
plek om een natuurbegraafplaats te beginnen. 
Onze eerste kennismaking duurde meteen een 
paar uur. Aan het eind van het gesprek kreeg ik 
Harry’s zegen. Hij zei: ‘‘Die natuurbegraafplaats 
moesten we hier maar eens gaan doen.’ De rest 
is geschiedenis.

Harry was een ‘fi jne mens’. Bijzonder omdat hij 
zo gewoon was, zonder poespas. Hij bezat het 
vermogen om de talenten in mensen te zien. 
Hij sprak hun kracht aan en liet hen stralen. Als 
geen ander was hij begaan met de aarde, die we 
volgens hem niet gekregen hadden van onze 
ouders, maar te leen hadden van onze kinderen.
Harry kreeg een indrukwekkend afscheid. Hij 
lag opgebaard in zijn Brandtoren en werd vanaf 
daar met paard en wagen, in een kist die was 
gemaakt door de vrijwilligersgroep De Bonte 
Spechten, door zijn familie naar het natuur-
theater op de natuurbegraafplaats gebracht.

Harry kende het gebied uiteraard op zijn 
duimpje en had zijn plek zorgvuldig gekozen: 
de heide. Daar zie je hoe de jaargetijden aan 
ons voorbijtrekken en heb je uitzicht, zoals 
Harry uitzicht had over het landgoed vanaf zijn 
Flaes-toren. Harry is naar het licht en koos ook 
een lichte plek. De heide is immers de plek waar 
het daglicht als eerste binnentreedt en waar het 
licht als laatste de begraafplaats verlaat. 

De muziek was prachtig en uit alle mooie 
woorden bleek: Harry zorgde voor verbinding. 

Dankzij Harry is rond onze natuurbegraafplaats 
een kleine gemeenschap ontstaan van mensen 
die zich bekommeren om elkaar en om De 
Utrecht. Het landgoed is een pleisterplaats 
geworden voor wandelaars en mensen die 
genieten van de natuur, en een trefpunt waar 
mensen elkaar ontmoeten, steunen en troost 
vinden, bij elkaar en in de natuur. 

Jaren voordat het rijksbeleid veranderde zag 
Harry al in dat we veel zorgzamer met de aarde 
moeten omgaan en vond dat we in feite alle-
maal rentmeesters zijn. Hij vond het onze 
plicht de aarde in goede orde door te geven. 
Dát is het gedachtengoed van Harry en dat 
gedachtengoed blijven we op De Utrecht in de 
praktijk brengen. Harry leeft voort in ons werk 
en in onze natuur. 

A dieu, Harry

Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter Natuurbegraafplaats De Utrecht

COLUMN

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - 6 november - aanvang 14 uur 

Midwinterviering  - 18 december van 11-16 uur

Natuur-Doe-Dag - Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Activiteiten

INFORMATIEF

REUSEL-DE MIERDEN - 
Van 6 tot en met 12 novem-
ber vindt de jaarlijkse col-
lecteweek van Alzheimer 
Nederland plaats. Duizen-
den vrijwilligers gaan op 
pad om geld in te zamelen 
voor een toekomst zonder 

dementie. Ook in Reusel-De Mierden zet-
ten collectanten zich in voor dit doel.

Uw bijdrage is hard nodig want 
helaas groeit de groep mensen 
met dementie snel: 1 op de 5 men-
sen krijgt dementie en zelfs 1 op 
de 3 vrouwen. Meer geld voor on-
derzoek betekent dat we eerder 
oplossingen vinden om dementie 
de wereld uit te helpen.

Krijgt u een collectant aan de deur? Geef. 
Elke bijdrage is meer dan welkom, klein of 

groot. Geen contant geld? Geen probleem. U 
kunt veilig, anoniem en gemakkelijk doneren 
via de iDEAL-QR code op de bus. 

Collectant gemist wilt u toch bijdragen? U 
kunt op verschillende manieren doneren:
-  Via een bijdrage aan Alzheimer Nederland 

- NL86 RABO 0375 2534 83 o.v.v. Collecte-
week 2022.

-  Via de online collectebus van Alzheimer Ne-
derland: www.onlinevooralzhei-
mer.nl 
-  Via het scannen van bijgaan-

de iDEAL-QR code https://qr3.
ideal.nl/qrcode/87850b40-d1f1-
43e2-a068-c3162cbf6685.png 

Namens alle collectevrijwilligers 
in Reusel-De Mierden en Alzhei-
mer Nederland bedankt. 

Voor een toekomst zonder dementie!

Dementie stopt niet zonder uw bijdrage

BLADEL-HAPERT - 
Al meerdere keren 
is via PC55 en ook 
mondeling rondge-
vraagd of er mensen 
zijn die een collecte 
willen organiseren of 
mensen die mee wil-
len meehelpen aan 

een GoedeDoelenWeek. 

Helaas hebben we als organisatie de indruk 
dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld. 

Dus bij deze nogmaals de vraag om voor info 
of om aan te melden contact op te nemen via 
06-10846510 of m.castelijns977@kpnmail.nl. 
Het zou jammer zijn als juist uw goed doel 
niet mee kan doen. 

In week 15 van 2023 gaan alle landelijke col-
lectes samen in dezelfde week hun collec-
teweek houden en is de GoedeDoelenWeek 
(GDW) dus een feit. We horen het graag!

(In oprichting zijnde) Stichting 
GoedeDoelenWeek Bladel-Hapert-Netersel

Laatste oproep GoedeDoelenWeek
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Verzeker uzelf van het beste advies 
bij uw woninginrichting.

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

sfeer van uw ideale interieur.

De grootste collectie 

topmerken raamdecoratie 

van de regio

Voor al onze raamdecoratie en vloerbekleding geldt:

Door ons gemeten en 
professioneel geïnstalleerd

Wij geven vakkundig advies in de winkel of bij u thuis

Complete Woninginrichting 
Moderne, tijdloze en exclusieve designinterieurs 

inclusief professioneel advies

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

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

 www.lineo.nlwww.profita.nl

Meubelen
• banken
• barkrukken
• eetkamerstoelen
• eetkamertafels
• fauteuils
• hoekbanken
• kasten
• relaxfauteuils
• salontafels
• sta-op stoelen
• TV/Audio meubelen
• Varier
• verlichting

Slapen•
• bedbodems
• boxsprings
• dekbedden
• hoofdkussens
• matrassen
• slaapkamers
• slaapkamerkasten

Raamdecoratie
• binnenzonwering
• gordijnen
• inbetweens
• jaloezieën
• rolgordijnen
• vitrages
• vouwgordijnen

Vloerbekleding
• karpetten
• laminaat
• marmoleum
• pvc
• tapijt
• traplopers
• vinyl

Wandbekleding
• behang      

MERKEN o.a.:

Nu geopend:

LiS Studio

(Luxe in Sfeer)

Sfeerkamers en

luxe interieurs

naar wens

Moduleo

Venetian

Stone
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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

Open dag bij
’t Rond Deel,
dagbesteding
van Oktober  

 

Zaterdag 12 november 2022

10:30 – 15:00 uur

Rond Deel 5, 5531 AH Bladel

zorginoktober.nl

Dagbesteding ‘t Rond Deel 
beschikt over een huiskamer, rustruimtes 
en een royaal aangelegde tuin. Daarnaast 
is er ruimte voor het stellen van vragen.

Op 12 november organiseert
dagbestedingslocatie ’t Rond 
Deel in Bladel een open dag 

’t Rond Deel biedt dagbesteding
voor mensen met dementie. 

Tijdens de open dag staan we voor u klaar 
met verschillende activiteiten zoals geheugen
training, creativiteit en beweging. Ook kunt 
u rondkijken op deze mooie locatie.

REUSEL-DE MIERDEN - Op donderdag 10 
november is er van 13.30 tot 16.00 uur een 
gratis muziekmiddag voor de leden van de 
KBO Kring Reusel-de Mierden in Eetcafé ’t 
Drieske, Huisacker 1 in Hulsel.

De middag wordt verzorgd door muziekgroep 
Loatmerhurre. Dit is een Kempische volks-
muziekgroep met zeer herkenbare muziek. 

Hun repertoire bestaat uit Brabantse en 
Vlaamse muziek en liederen, maar ook mu-
ziek uit andere landen. 

Kom voor een gezellige muziekmiddag op 10 
november naar ’t Drieske in Hulsel.

Gratis muziekmiddag voor KBO-leden

Harmonieorkest o.l.v. Jacco Nefs

Presentatie door Jack Vosters

Zaterdag 19 november

CC Den Herd Bladel

20:00 uur

Gratis entree

Koninklijke Harmonie L'Union presenteert

SSPPOOOOTTSPOT OOONNON

JJaaaaccccoo NNeefffsJacco Nefs
Een avondwaaropwe onze nieuwe dirigent Jacco beter leren

kennen aan de hand van diversemuziekstukken!

Gratis entree
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4 porceleine poppen, zijn per stuk te koop.
Tel. 0497-388051.

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.

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

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.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Bergeijk (‘t Loo). 
Tel. 06-33878506.

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

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.

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

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

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.

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.

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

Rolgordijn, wit, nieuw in doos, 227 br. x 252 h. 
Compleet met bevestigingsbeugels. € 110,-.
Had verkeerde kleur besteld! Tel. 0497-682048.

Stella elektrische fiets, lage instap, 1,5 jaar oud, 
250 km op de teller, z.g.a.n. € 1100,-.
Orion 16b in Hapert.

Elektrische mountainbike, Trek Powerfly FS4 
500WH + diagnoserapport km.stand 1750,
€ 2750,-. Tel. 06-58934010.

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

Crossfiets, wielm. 20 inch, met verende voor- en 
achtervork, i.g.st. € 30,-. Tel. 06-30429602.

3 stapelstoelen en 2 stoelen. Tel. 06-15575024.

Kinder-autostoel, z.g.a.n. € 50,-. Qibbel 
fietsstoeltje achter met 2 montageblokken, 
z.g.a.n. € 50,-. Tel. 0497-643588.

Winterbanden, 165/65 R14, goed profiel, 
2 winters gebruikt. Doe een leuk bod! 
Tel. 06-19369428.

Maxi Cosy tobi, z.g.a.n. € 25,-. Tel. 06-53502327.

Matrex elektrische onderdeken, 1.40 x 1.50 m, 
paar keer gebruikt. € 25,00. Tel. 06-13277895.

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

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: 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: Garagebox in Hapert, voorkeur in 
de Planetenwijk of wijk De Hoeven. 
Tel. 06-55995420.

GEZOCHT: Eengezinswoning met tuin in 
de Kempen, voor woningruil met grote 
bovenwoning in Bladel. Gehuurd via WSZ.
Tel. 06-11280872.

GEZOCHT: Iemand die bijles economie en 
wiskunde voor 4 Havo student ( jongen, 16 jaar) 
kan geven. Voor 1 of 2 uur p.wk. Omgeving 
Hapert. Tel. 06-15297053.

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: 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: Fauteuil en/of leunstoel, 
i.g.st. Tel. 06-81208129.

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

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

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

GEVRAAGD: 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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN

eenvoudig via 
onze website.

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

CONCERT SIGNS’

Markt 4

CONCERT SIGNS’
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OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur

Zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

social media!

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

Gratis 
parkeren

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

6000M2

MEGASTORE

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

STAPELKORTING OP ALLE SIERKUSSENS! 
2 STUKS -10% | 3 STUKS -15% | 4 STUKS OF MEER -20%

EETTAFEL
VAN: 899,-  

399,-
U BESPAART: 500,-

56%
KORTING

MASSIEF ACACIAHOUTEN BOOMSTAMTAFEL
• Afmeting tafel: L:200 x D:100 x H:78 cm

• Tegen een meerprijs ook leverbaar in 240 cm of 300 cm

Het blad heeft de natuurlijke 
boomstam vorm behouden, 

hierdoor is iedere tafel uniek!

EETKAMERSTOEL
VAN: 109,-

69,-
U BESPAART: 40,- 

37%
KORTING37

STOERE HOEKBANK XL
• B:320 x D:256 x H:54/90 cm
• Leverbaar in een linkse of rechtse opstelling 
  en in de kleuren licht grijs en donker grijs

DE ENERGIEPRIJZEN DUURDER?
    ONZE MEUBELS GOEDKOPER!

HOEKBANK
VAN: 1899,-

899,-
U BESPAART: 1000,- 

53%
KORTING

SALONTAFEL 
SET VAN 3
VAN: 189,-

79,-
U BESPAART: 110,- 

58%
KORTING

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld HOEKBANK
VAN: 1598,-

799,-
U BESPAART: 799,- 

50%
KORTING

BOEKENKAST
B:90 X D:40 X H:215 CM

VAN: 599,-

299,-
U BESPAART: 300,- 

50%
KORTING

VLOERLAMP
VAN: 199,-

49,-
U BESPAART: 150,- 

75%
KORTING

VLOERLAMP
VAN: 199,-

49,-49,-49
U BESPAART: 150,- 

75

EETKAMERSTOEL
VAN: 129,-

59,-
U BESPAART: 70,- 

54%
KORTING

EETKAMERSTOEL
VAN: 

5959
U BESPAART: 70,- 

54%
KORTING

EETTAFEL
Ø130 X H:76 CM
VAN: 499,-

149,-
U BESPAART: 350,- 

70%
KORTING

56%
KORTING

LAPTOP TAFEL
VAN: 89,-

39,-
U BESPAART: 50,- 

23%
KORTING

TV-KAST
VAN: 649,-

499,-
U BESPAART: 150,- 

  en in de kleuren licht grijs en donker grijs

50

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld 
1598,-

,-
U BESPAART: 799,- 

56%
KORTING

LAPTOP TAFEL
89,-

Voor deze lage prijs ook leverbaar 
met een Natural blad

EETTAFEL
Ø130 X H:76 CM
VAN: 

149
U BESPAART: 350,- 

70

39,-39,-39
LAPTOP TAFEL

VAN: 89,-

39
TV-KAST

649,-

499,-499,-499
U BESPAART: 150,- U BESPAART: 150,- 
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Van 5 t/m 12 november is de Week van het 
Leven. Die is bedoeld om het kostbaar ka-
rakter van ieder mensenkind te beleven en 
uit te dragen. Dat staat onder druk door de 
maximalisering van de vrijheid. We kennen de 
slogan: ‘Baas in eigen buik.’ Die is half waar. 
Mannen en vrouwen mogen beschikken 
over hun eigen lichaam. Welke medicijnen 
ze nemen, wat ze eten etc. Het andere deel 
van de waarheid is dat een beginnend men-
selijk wezen geen stukje buik is, maar al een 
eigen identiteit (en dus rechten) heeft. De ge-
voeligheid daarvoor mag groter worden. Het 
is hoopgevend dat meer jongeren daarvoor 
open staan. Ze twijfelen aan het narratief dat 
je relationeel kunt aanrommelen tot je je ware 
ik vindt. Ze willen de kans op liefde en res-
pect vergroten door zelf liefde en respect op 
te brengen voor het Leven. Niet altijd gemak-
kelijk. Wel gelukkigmakend.

Pastoor Schilder

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
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel

H. Willibrord
Maandag 7 november
08.00 uur: Bladel, Kerk  Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 8 november
08.00 uur: Bladel, Kerk  Ochtendgebed

08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 Eucharistieviering

Woensdag 9 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Leo de Grote
Donderdag 10 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

H. Martinus
Vrijdag 11 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 12 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  
                  (m.m.v. gemengd koor)

33e Zondag door het Jaar
Zondag 13 november
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. parochiekoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 12 en 13 november)

Bladel zaterdag:
- Toon Helmer
- Harrie Vosters
- Harry en Marie van Overbeek 
  en hun dochter Loes

Bladel zondag:
- Jan Wouters ( jrgt)
- Erwin van Rooij en zijn moeder Louisa

Casteren:
- Piet en Regien de Punder-Geerts 
  en zoon Ko

Hapert:
- Overleden ouders Huijbregts-Hoeks (f)

Hoogeloon:
- Pastoor A. Bertens en overleden familie (f)
- Piet Beerens

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

32e Zondag door het Jaar
Zaterdag 5 november
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel
- Piet Lavrijsen, 
  Jo Lavrijsen-van Dooren 
  en zoon Kees

Zondag 6 november
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Jansen (vw. jaargetijde)
- Jo Goudsmits
- Jan Kokken en Miet Kokken-Wouters
- Petrus Josephus van de Hout en 
  overleden echtgenoot, kinderen 
  en kleinkinderen
- Martien Maas 
  (vw. jaargetijde) 
  en Joseph Cuijpers

Hoogfeest: H. Willibrordus, 
Bisschop en Patroon van de 
Nederlandse Kerkprovincie
Maandag 7 november
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 8 november
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: Wijding van de 
Aartsbasiliek van de 
Allerheiligste Verlosser 
(St. Jan van Lateranen)
Woensdag 9 november
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 10 november
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 11 november
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk 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 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
Zondag 20 november: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen, 
aandacht voor Voedselbank Bladel           

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 6 november: 10.00 uur. Mevr. J.H. Nieuwenhuizen uit Veldhoven
Zondag 13 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 20 november: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel; laatste zondag kerkelijk jaar

- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

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

 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-16.00 uur: spreekuur Cordaad Welzijn, Dianne Coolen
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 19.00 uur-21.30 uur: overleg Mantelzorg Café 
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’ Ouwe Pastorie poule driebanden 
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
                       11.00 uur-12.00 uur: voorlichting politie SVH
 13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’ Ouwe Pastorie poule libre 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 18.00 uur-20.00 uur: griepprik huisartsenpraktijk Hapert-Hoogeloon
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten
Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik & Tik, bibliotheek
 09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
 13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre 
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  Vrijdag:            08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
  10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
               
Alle senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom

AGENDA 
MAANDAG 

7 NOVEMBER 
T/M 

VRIJDAG 11 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 13 november: 10.00 uur.
- Zondag 27 november: 10.00 uur.
- Zondag 11 december: 10.00 uur.
- Zondag 24 december: 19.00 uur. Kerstavond. 
  Samenkomen om de geboorte van Jezus 
  te gedenken.

Na de viering is er gelegenheid om samen 
koff ie/thee te drinken. U bent van harte wel-
kom.

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

Gebedsvieringengroep 
Netersel

DANKBETUIGING

Het is voor ons ondoenlijk iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele en 
hartverwarmende blijken van medeleven na het overlijden van 

DIRK VAN DER WOERDT 

Het verdriet en de schok die ook velen van u hebben ervaren en 
uitgesproken, wordt voor ons verzacht door uw betrokkenheid, 

mooie herinneringen en betoonde genegenheid voor Dirk. 

Hartelijk dank hiervoor.

Els van der Woerdt, kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Graag willen we iedereen bedanken voor 
het medeleven, de kaarten en de condoleances die we ontvingen 

na het overlijden van onze vader en opa

Jan Jansen 

Een speciaal woord van dank voor pastoor Schilder en 
vooral voor Zorghoeve het Heike in Vessem, 

voor de respectvolle wijze waarop voor hem is gezorgd 
in de laatste weken van zijn leven.

Kinderen en (achter-)kleinkinderen

Toos Hoskens-Lepelaars

Zij gaf een leven lang liefde, zorgzaamheid en geborgenheid. We zijn intens
verdrietig dat we haar moeten laten gaan maar vooral ook dankbaar voor alle

mooie momenten die we met haar mochten delen. We laten u weten dat op
zaterdag 29 oktober onze lieve moeder in haar slaap is overleden.

5 Hapert, 19 juli 1942 c Bladel, 29 oktober 2022

Wil Hoskens c

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 5 november om 13.00 uur in de
aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren. Ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen is het mogelijk om de dienst
via livestream te volgen.
U kunt zich hiervoor aanmelden via marlon.hoskens@gielissen.nl

Correspondentieadres: DELA De Hoge Boght Eindhovensebaan 29, 5505 JA
Veldhoven T.a.v. Familie Hoskens

Echtgenote van

Esther en Paul
Marlon en Dorine

Lex, Roos
In liefde verbonden met Ben



404 november 2022

www.gooskens.nl

DOE JIJ VMBO OF
PRAKTIJKSCHOOL?
WIL JE HET HOUT IN?

KOM VRIJDAG 11 NOVEMBER
NAAR DE GOOSKENS-KIJKDAG

• 	 Ki jk hoe het is om te werken bij een houtverwerkingsbedri j f .
• 	 Ontdek wat we doen in de logist iek, schaveri j , expedit ie of zageri j .
• 	 Onze houtspecial isten vertel len je al les wat je wilt weten.
• 	 Wij bieden BBL-trajecten Machinaal Houtbewerker, niveau 2 of 3.
	 Je rondt een volwaardige MBO opleiding af terwij l je al werkt en
	 salaris kri jgt . De opleiding wordt betaald door Gooskens Hout.

	 Onze deuren staan open voor iedereen die een ki jkje wil komen nemen.
	 Neem ook je famil ie en vrienden mee, want we bakken gratis hamburgers!

GOOSKENS-KIJKDAG
Vri jdag 11 november van 16.00 - 19.00 uur
Breestraat 25 in Hoogeloon

Meld je aan via leerbedri j f@gooskens.nl


