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No Silence on Fire
Avondvullend popconcert beginnende
bands bij Podium10 op 19 november
Door Renate Matthijssen
BLADEL - Ze houden niet van stilte, Joep,
Casper, Birgit, Fedde en Sten. Daarom
heet hun band ook No Silence. De band
bestaat al vijf jaar en met enige regelmaat
treden ze op in het voorprogramma van
een andere band. Op zaterdagavond 19
november zijn ze voor het eerst de hoofdact in het door hunzelf georganiseerde
concert bij Podium10: No Silence on Fire.
Een mooie manier om het 5-jarig bestaan
te vieren.
Hoe het begon
Joep en Fedde zaten op de basisschool al
met elkaar in een bandje, maar zoals dat
vaker gaat met beginnende bandjes, viel het
uit elkaar. Fedde en Joep gingen samen door
in de zomer van 2017 en zochten er een paar
muzikanten en een zangeres bij. “Zo begon
het in het kort, dat klopt”, zegt Joep. “We hebben zelf best wel wat contacten in de muziek
vanwege de lessen die we volgen. Zo ontstaat dan iets moois. In de vijf jaar dat we nu
bestaan, hebben we echt iets neer kunnen
zetten en hebben we het gevoel dat we gegroeid zijn. We zien dit eerste soloconcert als
een viering van ons 5-jarig bestaan.”
80’s and more
Qua muzieksmaak past het vijftal goed bij
elkaar. Casper: “In goed overleg bepalen we
ons repertoire dat varieert van hits uit de 80’s,
pop en rock. We zijn het erover eens dat in de
jaren ’80 de beste muziek werd gemaakt, niet
zo elektronisch als nu. Niet voor niets is die
muziek nu weer helemaal hip. We merken dat
het ons publiek ook erg aanspreekt, vooral de
‘iets’ oudere doelgroep, die de 80’s bewust
hebben meegemaakt. Die gaan helemaal los
op ABBA. Mooi om te zien.”

Bandcoach
Alle muziek die voorgesteld wordt, komt in de
groepsapp. Birgit: “Dan bepalen we democratisch welke nummers er op de setlist komen
en die gaan we thuis instuderen. Meestal gewoon op gehoor. Dat werkt het beste want
dan moet je zo’n nummer helemaal uitdiepen.
Eens in de maand hebben we repetitie met
onze bandcoach Bas Soetens. Hij zet dan de
puntjes op de i en dan wordt het allemaal nóg
mooier. Hij laat ons horen hoe het klinkt als
je accenten ergens anders legt. Als je meer
sámen speelt, harder of juist zachter speelt,
wat er gebeurt als de dynamiek verandert.
Die repetities zijn echt goud!”
Alles zelf regelen
Dat de band nu zelf hoofdact is, is spannend
maar vooral heel leuk. “We hebben alles zelf
geregeld”, vertelt Joep. “We hebben de taken
goed verdeeld, maar een aantal specifieke
dingen hebben we Birgit laten regelen. Zij zit
namelijk op de Academie voor Muziekeducatie en daarom was dit meteen een mooie
oefening voor haar. De fotoshoot hebben we
inmiddels achter de rug. De setlist staat ook
vast maar nu moeten we nog nadenken over
licht, dat willen we ook samen doen met de
lichtman. Je kunt het ook uitbesteden maar
het is juist leuk om daar zelf over na te denken. Als alles samen komt en er goed uitziet,
kun je echt iets neerzetten.”
Eigen nummers
Over de kleding zijn de muzikanten het al
eens. Casper: “Kleding waar je je lekker in
voelt en waarin je jezelf kunt zijn. Da’s het
beste, denken wij.” De band speelt nu nog
alleen covers maar dat er in de toekomst
lees verder op pagina 3

Qua muzieksmaak past het vijftal goed bij elkaar. Casper: “In goed overleg bepalen we ons repertoire dat varieert van
hits uit de 80’s, pop en rock. We zijn het erover eens dat in de jaren ’80 de beste muziek werd gemaakt, niet zo elektronisch als nu. Niet voor niets is die muziek nu weer helemaal hip. We merken dat het ons publiek ook erg aanspreekt,
vooral de ‘iets’ oudere doelgroep, die de 80’s bewust hebben meegemaakt. Die gaan helemaal los op ABBA. Mooi om
te zien.” Foto: Igor Fotografie.
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De Kleine Beerze
Koffiedialoog gaat
op busexcursie
Landschapstructuren bekijken in het veld, ga je mee?
VESSEM - Na twee levendige bijeenkomsten over het thema ‘Landschap als basis
voor ontwikkeling’ wordt het tijd om naar
buiten te gaan. We gaan op pad met de
mooie schoolbus van De Biestheuvel in
Hoogeloon. Ieder die zich betrokken voelt
bij het beekdal van de Kleine Beerze is welkom. Wie mee wil moet zich tijdig aanmelden, want er is beperkt plaats!
In de vorige bijeenkomsten hebben we ons
gebogen over de opbouw van het Kempische
beekdallandschap. We maakten kennis met
de verschillende tijdlagen in het landschap.
Maar nu willen we het zelf zien!
Ontworpen landschap
Waar kunnen we nog authentiek Kempisch
landschap zien? Waar vinden we sporen van
de Middeleeuwen? Het meest prominent aanwezig is de indeling van de ruilverkaveling.
Forse boerenerven met blokvormige kavels,
maar ook stevige groenstructuren. Binnen
die lanen en singels ontstonden ‘landschapskamers’. Ontworpen landschap, rechtstreeks
van de tekentafel. Ook de Ecologische Hoofdstructuur heeft sporen nagelaten in de vorm
van verbindende natuurelementen.
Groene Maatpak
De groenstructuren van de ruilverkaveling
worden aangeduid als het Groene Maatpak.
Onlangs is onderzoek gedaan naar de restanten van deze groenstructuren. Interessante
vraag is nu wat wij met de vragen van deze

tijd kunnen met die structuren. HAS-studenten ontwierpen bouwstenen voor nieuwe
functies in de multifunctionele landschapskamers van het Groene Maatpak. Prachtige
voorbeelden voor ambitieuze ondernemers die landschappelijke inpassing serieus
nemen. Maar ook voor woningbouw en agrarisch landgebruik.
Nieuwe laag
De tijd staat nooit stil en landschap beweegt
mee. Langzaam maar zeker tekent zich de
herinrichting van de Kleine Beerze af als een
nieuwe laag in het landschap. De sporen van
de graafmachines zijn niet te missen. Hoe
gaat deze laag zich ontwikkelen? Kijk door je
oogharen, wat zie jij dan?
Kom mee naar buiten!
Har Kuijpers, beleidsmedewerker cultuurhistorie bij de provincie, heeft zich tijdens
de landschapstriënnale beziggehouden met
het Groene Maatpak. Hij kan als geen ander
vertellen over de betekenis van onze landschappelijke erfenis. De Koffiedialoog gaat
op busexcursie door ons eigen beekdal om
met de structuren te leren herkennen. En we
hebben Har aan boord. Wie mee wil moet
zich aanmelden vóór 18 november.
Datum en tijd: dinsdag 22 november, van
10.00 tot 12.30 uur. Locatie: De Eigenwijze,
Kuijlenhurk 1 in Vessem.
Aanmelden: levedekleinebeerze@gmail.com

Heeft u vragen
over nieuwbouwen/of renovatieprojecten?
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?

de Grootste Sfeer- &
Kerstshow van de Kempen!
Alll Dagee Opee Too Kerss!

Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks

acties geldig van
11-11 t/m 17-11-2022

Hulselseweg 11
5531PE Bladel
Tel: 0497 360215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

BEZORGERS
GEZOCHT

Openingstijden:
Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
09:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
09:00 - 17:00 uur
Zondag:
12:00 - 17:00 uur

Lege of kapotte
fietsaccu inleveren?

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 06-58932875

Een oude of kapotte fietsaccu hoort niet in
de vuilnisbak! Het is een krachtige energiebron waar schadelijke stoffen in zitten voor
mens, dier en milieu. Door onzorgvuldig
gebruik of beschadiging kan een fietsaccu
oververhitten of zelfs ontbranden.
Daarnaast zitten er in fietsaccu’s waardevolle
metalen die hergebruikt kunnen worden. Het
dichtstbijzijnde inleverpunt voor fietsaccu’s
vind je op www.legebatterijen.nl/waar-inleveren. Je kunt je fietsaccu ook inleveren bij de
milieustraat.
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vervolg van pagina 1
eigen muziek komt, is niet uitgesloten. No
Silence heeft al eens een poging gedaan, een
jaar of vier geleden. “Niet zo’n groot succes,
vooral niet qua tekst”, lacht hij. “We hadden
een Nederlandse tekst geschreven en die
door Google translate laten vertalen. Was,
zeg maar, niet zo heel goed.” Casper schrijft
zelf af en toe ook was. “Nog niet goed genoeg
om mee naar buiten te treden maar het is een
proces”, weet hij. “Ik bewaar wel alles wat ik
maak, wie weet als ik er ooit aan ga finetunen
dat het nog wat wordt.”
Support acts
Het concert van zaterdag 19 november is
geen solo-optreden van No Silence. Birgit:
“Net zoals wij het altijd leuk vonden om gevraagd te worden als support act, zo vragen
wij nu andere bandjes. Moet er eerlijk bij
zeggen dat ik had verwacht dat er meer aanstormende bandjes waren maar we hebben
er drie gevonden. Allemaal in dezelfde stijl als
wij spelen: pop/rock/classics. Het gaat om
M-Ties, Art of Noise en On Stage, waarvan de
laatste band de pauzeact is van ons optreden.

MUZIKAAL
No Silence speelt zelf twee sets.” Alle bands
komen uit het directe netwerk van de leden
van No Silence, vrienden, familie en muzikale
collega’s.
Podium10
Het concert vindt plaats in Podium10 en dat is
niet toevallig. “We speelden er een set tijdens
het 10-jarig jubileum van Podium10 en de
organisatie was zo enthousiast dat ze ons
meteen vastgelegd hebben voor een
concert”, aldus Joep. No Silence repeteert
regelmatig in deze poptempel en voelt zich
er goed thuis. “De samenwerking is goed,
het licht en geluid perfect: eigenlijk kan er
helemaal niets meer mis gaan”, meldt Casper
op de valreep.
Wie zin heeft in een avondje dansen of bandjes kijken: de toegang is gratis en de deuren
gaan om 20.00 uur open. Aanvang eerste
band is om 20.30 uur. Een hele avond muziek die je kent van een groot aantal muzikale
talenten, daar wil je bij zijn. Zodat je later kunt
zeggen: ik was erbij toen No Silence nog niet
bekend was, ze nog covers speelden en de
toegang gratis was. Sta je dan in de Ziggodome met je herinneringen...

Spot on concert van
Koninklijke Harmonie L’Union
Met eerste optreden van nieuwe dirigent Jacco Nefs
tree is gratis en na het concert is er tijd voor
een gezellige borrel in de foyer van Den Herd.

BLADEL - We hebben er even op gewacht
maar zaterdagavond 19 november is het tijd
voor een avond vol muziek met de Koninklijke Harmonie L’Union. Tijdens deze avond
zal het harmonieorkest voor het eerst optreden met de nieuwe dirigent Jacco Nefs.
Het harmonieorkest brengt een diversiteit aan
muziekstukken ten gehore. Presentator Jack
Vosters vertelt u meer over de muziekstukken
zelf, maar zal ook met Jacco in gesprek gaan
om meer over hem te weten te komen. De en-

Jacco Nefs
Het harmonieorkest heeft na verschillende
proefdirecties gekozen om verder door te
gaan met dirigent Jacco Nefs. Na de zomervakantie is er voortvarend gestart met het
instuderen van de nieuwe muziekstukken en
het leren kennen van Jacco. Jacco staat elke
vrijdagavond paraat en vol energie dirigeert
hij het orkest door de stukken heen. Alle secties van het harmonieorkest komen aan bod.
Tijdens het concert zal naast presentator
Jack, ook Jacco aan het woord zijn om uit te
leggen wie hij is, maar ook welke betekenis
de verschillende muziekstukken voor hem
hebben.
Spot on concert
Als harmonieorkest introduceren we een
nieuw concept Spot on. Deze keer zetten we
dus de spot op Jacco, maar in komende jaren
zal in het najaar de spot ergens anders op gericht zijn. De gemene deler blijft een avondvullend muziekprogramma met een centraal
thema waarin het publiek wordt meegenomen.
Het harmonieorkest van Koninklijke Harmonie L’Union kijkt er naar uit om weer een mooi
optreden neer te zetten. Wees welkom op
zaterdagavond 19 november, om 20.00 uur, in
Den Herd. De entree is gratis.

WIJ BAKKEN
VOOR U DAGELIJKS
EEN
GROTE SORTERING
HEERLIJK BROOD
EN
LEKKERE BROODJES!

DINSDAG 15-11
T/M ZATERDAG 26-11

HOLLANDS GROF

Meergranen volkoren brood met rogge
melange en zachte voorgeweekte korrel.
25% meer vezels. Bevat o.a. volkoren, tarwe
rogge, gerst, geel lijnzaad, havervlokken
en diverse moutdesems.

Van € 3,70 Nu voor € 3,45
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in winkel

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

Muziekmiddag en open repetitie
Accordeontrefvrienden
HOOGE MIERDE/HULSEL - Op zaterdag 19
november is er in De Schakel, De Stad 5 in
Hooge Mierde een mooie muziekmiddag.
De Accordeontrefvrienden, samen met de
Grensmuzikanten, zorgen voor een middag
waarbij u kan genieten van muziek van vroeger en nu, muziek waar volop op gedanst kan
worden. De sfeervolle zaal van De schakel
heeft een perfecte dansvloer.
Ook worden er enkele Oostenrijkse nummers
ten gehore gebracht op Steirische trekzak.
Dus wil je er eens middagje uit, dan mag je
dit niet missen. Aanvang is om 14.00 en de
entree is gratis.

Open repetitie
Voor de liefhebbers houden deze muzikanten
een open repetitie op dinsdag 15 november.
Dan is het in ‘t Drieske, gelegen langs de
kerk in Hulsel. Hierbij ben je ook van harte
welkom.
Het is tevens een unieke gelegenheid voor
accordeonisten, die wel eens twijfels hebben
om met een grote groep samen te spelen,
kom geheel vrijblijvend eens meedoen. Het
kost niets en het verplicht u tot niets.
Aanvang is om 13.30 uur. Bel voor meer
informatie naar 06-12992302.

I Love to Cook

EDUCATIEF

met Ivanka

Geniet van de vallende blaadjes, harde wind,
toch liever een zonnetje dan regen met een
dampende kop uiensoep in je handen.
Beter wordt het niet!

KEMPEN - Jeugd in de Kempen fietst op
weg naar school langs heel veel mooie
Kempische bedrijven, maar weet vaak niet
wat er achter de muren wordt gemaakt of
bedacht. Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) lanceert daarom een speciale
campagne om haar KempenTech-leskisten
extra onder de aandacht te brengen van
docenten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Alle scholen worden bezocht en krijgen opvallende posters, uitleg
en informatie.

Ingrediënten
• 5 grote uien
• 50 gr roomboter
• 1 tl (bruine)suiker
• 1 laurierblad
• 1 tl tijm
• ½ tl rozemarijn
• 2 liter heet water
• 2 dl witte wijn
• 4 (vlees)bouillonblokjes
• 1 dag oud stokbrood
• 1 bakje kruidenboter
• geraspte kaas

Bereiding

Schil en snijd de uien in dunne halve ringen en smelt ondertussen de boter in een grote soeppan. Fruit/stoof de uien, op
een matig vuur, in de boter samen met de suiker in circa 20 minuten zacht en lichtbruin. Wanneer de uien beginnen te
plakken, voeg dan het laurierblad, de tijm en rozemarijn toe en giet er de wijn over. Laat dit even opkoken. Schenk dan
het warme water erbij en voeg de bouillonblokjes toe. Laat dit op een laag vuur, onder af en toe roeren, 20 minuten heel
zachtjes koken. Snijd ondertussen het stokbrood in sneetjes en besmeer deze met kruidenboter. Leg ze op een bakplaat
met bakpapier en verdeel er de geraspte kaas over. Bak in een voorverwarmde oven van 180°C (5-10 min) en laat de kaas
goudbruin kleuren (gratineren). Serveer de soep met een plakje stokbrood in de soepkom. Serveer de rest er los bij.
Voor: 4 personen

Voorbereiding ≈ 20 min

Klaar in: 1 uur

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

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

Visit BLADEL
Markt 21 a
5531 BC Bladel

T. 0497381750
www.visitbladel.nl
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Kempische bedrijven
lanceren campagne gratis
lesmateriaal scholen

Heerlijke herfst, daar past deze Franse uiensoep
in mijn beleving goed bij. Ik maak het dan ook
met vleesbouillon, lekker krachtig, dat is hoe ik
het lekker vind. Zo ook de roomboter…. Dit kun
je natuurlijk vervangen door olijfolie en groentebouillon voor een geheel vegetarische versie.

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

Onder het mom ‘vorm met je school samen
met bedrijven de grootste werkplaats van
Brainport’ wil KempenTech docenten ondersteunen bij lessen over techniek en economie.
Met gratis lespakketten met video’s en allerlei robots, computerchips, technisch Lego en
bouwmaterialen kunnen schoolklassen leren
wat er achter de muren van de Kempische
bedrijven gebeurt en maken ze kennis met
verschillende technieken. Hiermee wil het
KOP zorgen dat alle jongeren goed voorbereid een studiekeuze kunnen maken.
De leskisten zijn afgelopen twee jaar dwars
door de lockdowns en corona-perikelen
door het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkeld, en worden door een groot deel van de
scholen al gebruikt. Om ervoor te zorgen dat
ook nieuwe docenten en scholen weten dat
ze ze gratis mogen lenen, krijgen alle ruim
dertig scholen een promotiepakket. Centraal
staat een figuurtje, gemaakt uit tandwielen,
banden en computerhardware. Deze wijst
docenten via een QR-code op de website
www.kempentech.nl waar ze het lesmateriaal
kunnen lenen.

“We hopen dat meer bedrijven werknemers
een of meer dagen per jaar de kans geven
om via KempenTech in de klas te helpen
met technieklessen en uitleg te geven over
het bedrijf. De eerste bedrijven hebben zich
al gemeld en we zijn blij dat er ook reacties
komen van vrouwelijke werknemers! Die diversiteit is heel belangrijk. Ook hopen we dat
jonge werknemers die zelf recent zijn afgestudeerd willen helpen”, zegt programmamanager onderwijs Fleur Besters van het KOP.

Ook is er komende weken extra aandacht
voor de gratis database met al meer dan 150
Kempische bedrijven. Zij staan allemaal open
voor een bedrijfsbezoek of willen een gastles
verzorgen voor scholen. De database krijgt
dit kwartaal een flinke update, en het KOP
gaat alle bedrijven die nog niet zijn aangesloten uitnodigen mee te doen. Zo kunnen
leerlingen na de corona tijd weer op pad en
beroepen in de praktijk ervaren.

Landelijke belangstelling KempenTech
De aanpak van KempenTech om vanuit het
bedrijfsleven lokaal samen te werken met het
onderwijs om meer aandacht te geven aan
de kansen in de techniek en maakindustrie
voor jeugd, trekt inmiddels landelijke belangstelling. Afgelopen week is er een delegatie
van ruim dertig Twentse docenten via hun
programma Sterk Techniekonderwijs naar
Vencomatic gekomen. Hier kregen ze van
het KOP uitleg over de KempenTech-aanpak
en de leskisten, waarmee ze uiteraard ook
mogen ‘spelen’.

Techniekcoaches gezocht
KempenTech is gezien het succes van de
leskisten en de samenwerking met scholen
ook op zoek naar nieuwe techniekcoaches.
De Kempen zet al een kleine vijftien jaar vrijwilligers uit het bedrijfsleven in als techniekcoach in het onderwijs. Ze helpen met de
lessen met de leskisten, ondersteunen teams
die meedoen aan de First Lego League of
delen hun kennis met leerlingen die bijvoorbeeld science-lessen volgen op het Rythovius College.

Cor van de Ven van Vencomatic, grondlegger van het Techniekportaal, de voorloper
van KempenTech, vertelde hen ook over de
noodzaak van meer samenwerking tussen
bedrijfsleven en onderwijs. “En we wilden
hen ook laten zien hoe we alle onderwijstypes betrekken, van basisonderwijs tot praktijkonderwijs en vmbo en de theoretische
opleidingen. Met die brede aanpak lijken we
onderscheidend in Nederland te zijn. In de
Kempen is iedereen welkom als werknemer,
ongeacht je opleidingsniveau.”

CONCERT SIGNS’

CHOCOLADE
UIT BLADEL
- Schoen letters
- Grote & Luxe letters
melk, wit en puur
- Max Verstappen F1-auto
- Roomborstplaat
!

Tip

eletter
Lekkere chocolad
eel
on
rs
pe
voor het

ladel.nl
a www.piccolo-b
Bestel letters vi
ijssalon
de
in
arna ophalen
De letters kunt u da

Sniederslaan 27
5531 EG Bladel
Markt 4

Tel: 06-38005978
Mob: 06-20036625
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www.cdabladel.nl

Ondersteuning
mantelzorgers
10 november was de dag van de mantelzorger. Op deze
dag werden er door heel het land activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers, als blijk van waardering.
Ook de gemeente Bladel bood een lunch aan voor mantelzorgers en gaf een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Want
zorgen voor een hulpbehoevende zieke of naaste vinden
veel mantelzorgers vanzelfsprekend, maar is niet altijd even
makkelijk. Daarom hebben wij als CDA Bladel donderdag
3 november een amendement (een voorstel voor een wijziging van een ontwerpbesluit) ingediend, die aangenomen
is, om 10.000 euro te gebruiken voor extra ondersteuning en
het ontlasten van mantelzorgers. Mantelzorg dragen is vaak
zwaar en verdiend ondersteuning waar mogelijk.

Ben van Rooij na 27 jaar gestopt
als grensrechter bij Hoogeloon 1
HOOGELOON - Na
de wedstrijd Hoogeloon 1 - SHH 1 op zondag 16 oktober werd
Ben van Rooij in het
zonnetje gezet voor
zijn jarenlange inzet
voor het vaandelelftal. Ton van der Heijden, leider van Hoogeloon 1, haalde mooie herinneringen op uit
hun tijd samen bij Hoogeloon 1.

clubman in 2018, grensrechter van Hoogeloon 1 is geweest.

Vanuit het bestuur waren er mooie woorden
en bloemen van voorzitter Peter Lamers en
vanuit de vereniging werden Ben twee vlaggen, met de jaartallen 1995 en 2022 erin gegraveerd, overhandigd. Deze verwijzen naar
de ongelofelijk lange tijd dat Ben, tevens

Duidelijke hoogtepunten waren de kampioenschappen in 2004-2005 en 2018-2019 en
de promotie naar de 2e klasse, na een zinderende ontknoping, afgelopen seizoen. Aangezien Hoogeloon nog nooit op het niveau van
de 2e klasse heeft geacteerd kunnen we wel
stellen dat Ben op zijn hoogtepunt is gestopt.
Dieptepunten zijn de vier rode kaarten voor
commentaar op de scheidsrechter. “Dat was
natuurlijk niet de bedoeling, maar kan ooit
gebeuren in het heetst van de strijd”, aldus
Ben. De huidige hoofdtrainer Nik Bierens zal
Ben het meeste bijblijven. “Met alle respect
voor de andere trainers, maar Nick is qua
voetbalintelligentie en tactisch inzicht een
maatje groter.” De verhalen uit het kleedhok
en de betrokkenheid bij het eerste elftal gaat
Ben missen. Wij zijn dan ook blij om te horen
dat Ben nog graag als supporter betrokken
blijft bij het eerste elftal. Het commentaar van
het publiek gaat Ben juist niet missen. Daarom ook zijn tip voor opvolger Ger Michielse:
“Sluit je af voor commentaar vanuit het publiek. Richt je op de positieve kanten van het
vlaggen, zodat je er plezier in houdt.” Voorlopig blijft Ben dus betrokken als supporter en
wellicht in de toekomst als vrijwilliger bij de
klusjesdienst.

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

Voordat Ben begon bij Hoogeloon 1 was hij
grensrechter van Hoogeloon 3. De vacature
die bij Hoogeloon 1 vrijkwam zag Ben als promotie en greep hij met beide handen aan. Nu
27 jaar later moet Ben helaas door een blessure stoppen, anders was hij graag nog even
doorgegaan. Hieronder blikken we samen
met Ben terug op deze 27 jaar.

AED’s

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de
reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Deze AED’s hangen door heel de gemeente.
Bij verenigingen, gemeenschapshuizen, bedrijven of bij iemand thuis. Het is erg belangrijk dat
deze dichtbij zijn als het nodig is. Want elke seconde telt bij een hartstilstand.
De AED-werkgroep gaf bij ons aan dat er een aantal AED’s vervangen moeten worden maar
dat hier onvoldoende budget voor is. Tot nu toe gaf de gemeente subsidie voor het onderhoud
van de AED maar niet voor de vervanging. Maar dat gaat veranderen. Wij hebben samen met
BT, door middel van een motie, het college opgeroepen om met de AED-werkgroep in gesprek
te gaan en samen te kijken wat zij nodig hebben om de goede dekkingsgraad van de AED’s in
onze gemeente te behouden. Want een AED die dichtbij hangt en goed werkt kan letterlijk het
verschil maken tussen leven en dood.
Nathalie Baijens
CDA Bladel
n.baijens@bladel.nl

Vv Hoogeloon bedankt Ben van Rooij voor
zijn trouwe inzet voor ons vaandelelftal de afgelopen 27 jaar en ziet Ben, in welke rol dan
ook, graag terug op sportpark De Roetwijer.

Onbeperkt eten én
drinken*
Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten.
Het buffet bestaat uit verschillende soepen,
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

1 t/m 4 jaar
5 t/m 11 jaar
12 t/m 64 jaar
65 +

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

MA-WO-DO

VR-ZA-ZO

€ 7,30
€ 16,30
€ 27,50
€ 26,50

€ 8,30
€ 19,00
€ 32,50
€ 30,50

All inclusive

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 17,50

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Koe Lo Kai (kip) + 2 stokjes saté
Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.
Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WE ZOEKEN EEN WEEKENDHULP
*m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

T/M 12 DECEMBER 2022

vanaf

€ 26,50 p.p.

www.bamboo-inn.nl

Oude Provincialeweg 23 • Hapert

Tel. 0497 - 38 44 19

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433
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Webinar collectieve zorgverzekering

Sniederslaan rond 1925 (links) en 2022 (rechts)

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

U kunt de tentoonstelling bezoeken in de
Heemkamer van Pladella Villa, Bleijenhoek 57
in Bladel, op woensdagen van 10.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op zondagen van 14.00 tot 16.00 uur. Entree is gratis.
De tentoonstelling is tot stand gekomen met
subsidie van de gemeente Bladel.
De 25 foto’s die u ziet tijdens de tentoonstelling komen uit het archief van de Heemkundekring. Bij het kiezen van de foto’s kwamen
we zoveel foto’s tegen die de moeite van het
presenteren waard waren, dat we besloten
hebben een fotoboek uit te brengen met ruim
50 foto’s, waaronder de 25 van de tentoonstelling. Het boek is alleen te verkrijgen via
intekening en kost € 22,50. Wilt u van tevoren
het boek bekijken, dan kunt u een proefdruk
inzien tijdens de tentoonstelling. Hebt u interesse in het boek, stuur dan een mailtje naar
heemkundebladel@gmail.com of noteer uw
gegevens op de intekenlijst die aanwezig is
in de Heemkamer. Een mooi cadeau voor de
kerstdagen!

Binnenkort is het weer mogelijk om over
te stappen op een andere zorgverzekeraar.
Voor inwoners met een laag inkomen bieden we een collectieve zorgverzekering
(gemeentepolis) aan. Deze bestaat uit een
basis- en aanvullende verzekering, waarbij
we als gemeente (een deel van) de premie
van de aanvullende verzekering betalen.
Webinar op 17 november
Voor inwoners van de Kempen die hier graag
meer over willen weten, organiseert afdeling
Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten een webinar.
Deze vindt plaats op donderdag 17 november
van 15.30 tot 17.00 uur via Microsoft Teams.
In het webinar worden de volgende vragen
beantwoord:
- Wat is de collectieve zorgverzekering/gemeentepolis?

- Wie komt er in aanmerking?
-
Welke pakketten bieden de Kempengemeenten aan?
- Wat zijn de belangrijkste dekkingen?
- Hoe werkt de keuzehulp van www.gezondverzekerd.nl?
- Hoe kies je de juiste zorgverzekering?
Ook professionals/vrijwilligers die in contact
staan met inwoners die tot de doelgroep behoren, zijn van harte uitgenodigd!
Meld je aan!
Meld je aan via geldzaken@kempengemeenten.nl. Je ontvangt uiterlijk 16 november de
link om deel te nemen.

Informatieavonden over glasvezel
van Delta Fiber

column
Brofiber is momenteel bezig met de voorbereiding van de aanleg van glasvezel in
onze gemeente. In Reusel wordt in sommige straten al glasvezel al aangelegd door
Brofiber.
Volgens de Telecommunicatiewet mogen
meerdere bedrijven snel internet aanbieden in een gemeente. Ook Delta Fiber wil
een glasvezelnetwerk aanleggen in onze
gemeente. Delta Fiber vertelt je graag meer
over hun aanbod en de aanleg.

Papier hier!
Ons bereikte het verzoek om geschreven bijdragen aan dit prachtige blad wat
bondiger te houden. Voor ons gezinnetje
betekent dat: kortere columns van mij en
kortere recepten van mijn echtgenote.
Reden: de papierprijs rijst (niet reist!) de
pan uit.
Als mijn columns even grappig moeten
blijven, zit er maar één ding op: de grapdichtheid moet omhoog! Anders loopt het
teveel in de papieren. Nou, daar gaat ie.
Vanwege de hoge papierprijs heeft de
Efteling besloten het aantal incarnaties van
de heer H.B. Gijs te verdubbelen en zijn uitroepen harder te zetten. “PAPIER HIER!!
Doet mij denken aan historische stapavonden waarbij vriend A. en ik luidkeels tegen
elkaar riepen: “Da bier hier! HIER da bier!
Da bier hier! Dank u wel…”
Kortere recepten zijn trouwens niet
ongevaarlijk. Als u binnenkort bepaalde vitamines of andere voedingsstoffen
tekort komt of plotseling begint af te vallen, bedenk dan dat er wellicht een stukje
recept ontbrak in dit blad, rigoureus afgekapt door de eindredacteur.
Kwestie van tijd voordat zelfs de papierversnipperaar (zie evt. column ‘beroepskeuze’)

zijn werk mee naar huis gaat nemen! Maar
wie weet daalt de prijs straks weer. Dat
kan even duren, want papier is geduldig…
De ouders van een regenworm? Papier en
Ma pier!
Ho, wacht even, voor je het weet word
ik een soort tonprater! Dat kan niet de
bedoeling zijn. Een tonprater is trouwens
iemand die met praten een ton per jaar
verdient. Maar daar lopen ze niet mee te
koop: meestal is een flink deel in het zwart,
dus niet op papier.

Daarom organiseren ze informatieavonden
voor alle inwoners:

- Dinsdag 15 november bij De Valk in Reusel
- Dinsdag 22 november online
Inloop is vanaf 19.00 uur. Er is alle ruimte om
vragen te stellen over glasvezel. Kijk voor
meer informatie en meld je aan op www.deltanetwerk.nl/informatieavonden/gemeentereusel-de-mierden of bel naar 088-75858 00.

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!
VOOR

NA

Over zwart en papier gesproken: door de
hoge papierprijs ontstaat er misschien wel
een zwarte papiermarkt. Maar op zwart
papier zie je niks. Dat gaat ‘m ook niet
worden.
Mmm, ben nog niet heel tevreden... ik heb
weleens betere columns geschreven. Maar
ik stuur hem toch maar in. Want lekker kort
is-ie wel. Blijft u mee op de kleintjes letten?

HOUTMARKT VAN HAM
Hoef 11

■

Duizel

■

Telefoon 0497-519 520

■

www.houtmarktvanham.nl
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Onze sloten
worden gemaaid

Van begin november tot midden december worden de sloten in onze gemeente
gemaaid door Lavrijsen Grondwerken uit
Reusel. Komend najaar worden eenmalig
alle sloten in onze gemeente gemaaid.
Zo schakelen we over op een maaischema
wat past bij het bermen maaien. Daarmee
houden we onze natuur leefbaar voor verschillende planten- en diersoorten (‘ecologisch maaibeheer’). Door het maaien kan
lokaal lichte verkeershinder ontstaan. Er worden geen wegen afgesloten.

Training communicatieve
en sociale vaardigheden

www.cdabladel.nl

Begroting 2023
De raadsvergadering van 2 november stond het in teken
van de begroting 2023. Dit is voor ons als gemeenteraad
een belangrijk moment om het beleid (bij) te sturen.

Wil jij je meer verbonden voelen met anderen? Wil je leren hoe je gemakkelijker
contact kunt maken en onderhouden? Ben
je inwoner van gemeente Bergeijk, Bladel,
Eersel of Reusel-De Mierden? Dan hebben
wij een leuke gratis training voor jou!
Je leert contact maken, actief luisteren, herkennen van emoties, uitdrukken van gevoelens, durven vragen en je mening geven,
maar ook je grenzen herkennen en aangeven.
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!
De training bestaat uit twee bijeenkomsten
voor een groep van maximaal 12 mensen:
donderdag 17 november en donderdag 24
november, van 09.30 tot 14.00 uur, in De Smis,
Smitseind 33a in Duizel.
Interesse? Meld je aan!
Meld je gratis aan via www.bergeijk.nl/trainingvaardigheden. Vragen? Neem dan gerust
contact op met Mieke Maas van Lumens via
06-52740923 / m.maas@lumenswerkt.nl of
met Roel Struijk van MEE de Meent Groep via
06-43366760 / r.struijk@meedemeentgroep.
nl. Ben er snel bij, want vol = vol!

Door de inflatie en gestegen energieprijzen, door de oorlog
in Oekraïne, hebben steeds meer inwoners en ondernemers
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom hebben
we met enkele andere partijen een voorstel ingediend om
de OZB (onroerendezaakbelasting) niet te verhogen. Dus
ook niet met een inflatiecorrectie zoals eigenlijk standaard
is in onze gemeente. Het voorstel is door alle partijen
gesteund.
Van de subsidie duurzame energie particulieren wordt veel gebruik gemaakt. Deze subsidie
zorgt ervoor dat inwoners die investeren in energiebesparende of opwekkende maatregelen
een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Maar een steeds grotere groep houdt aan
het eind van de maand überhaupt geen geld over, dus kan ook niet investeren in duurzame
maatregelen.
Daarom hebben wij als CDA Bladel het college opgeroepen om voor deze groep een regeling
uit te werken waar ze wel iets aan hebben. Want uiteindelijk zorgt het besparen en zelf opwekken van energie ervoor dat de energierekening gaat dalen en er dus meer geld over blijft aan
het eind van de maand. We zien graag dat Kempen Energie hierbij betrokken wordt, bij hen zit
uiteindelijk de kennis.
Ook hebben we voorstellen gesteund van andere partijen die ervoor zorgen dat onze inwoners
door deze financieel zware tijd komen. Één van deze voorstellen zorgt ervoor dat een grotere
groep mensen kan rekenen op de eenmalige 1.300 euro energietoeslag.
Niels Beerens
Fractievoorzitter CDA Bladel
n.beerens@bladel.nl

Dirigent(e) en toetsenist(e) gezocht!
HOOGELOON - Zanggroep Tolad uit Hoogeloon is op zoek naar een enthousiaste
dirigent(e) en een enthousiast 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 kiezen voor onze toekomst en daarbij gebruik 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

KOM
JIJ

BIJ ONS
WERKEN?

WIJ
N:
ZOEKE

Najaar 2022

Leerling monteur

Gekwalificeerd zelfstandig
monteur ‘montage leider’
Calculator/ verkoper
SOLLICITEER NU VIA BERT@HEDEKO.NL OF 0497 – 870032

HOOGAKKER 2A HAPERT

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

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

www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten
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Seniorenmiddagen KBO Vessem
Eén keer in de maand wordt er samen gegeten
De Seniorenmiddagen zijn een initiatief van
KBO Vessem en iedere senior is er welkom.
Ook de niet KBO-leden dus. D’n Boogerd
voelde deze dag als een warme gezellige
grote huiskamer. Ontmoeten en verbinden,
de centrale thema’s van de Week tegen Eenzaamheid. Er werd gebiljart, gerikt en gejokerd, gekletst en gepraat en aan handwerken
gedaan. Prachtige gehaakte spulletjes allemaal voor het goede doel.
Eén keer in de maand wordt er ‘s middags
samen gegeten en wordt er heerlijk gesmuld.
En de kers op de taart was er letterlijk, want
wij kwamen natuurlijk niet met lege handen.
We hadden dozen vol heerlijk gebak. Wij
hebben deze ronde dan ook maar even overgeslagen. Goed voor de lijn zullen we maar
zeggen.

VESSEM - Ontmoeten en verbinden, de
centrale thema’s van de Week tegen Eenzaamheid. Thema’s die ook buiten die
week het meer dan waard zijn om onder de
aandacht te brengen.
Wij verlengden de themaweek en sloten deze
dag af met een heel mooi bezoek aan de Seniorenmiddag in D’n Boogerd in Vessem. Wij,
dat zijn Mariëlle van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Patricia van Team Welzijn van de
gemeente Eersel. De Seniorenmiddagen worden elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur georganiseerd in gemeenschapshuis D’n
Boogerd.

Deze middag leverde weer prachtige
gesprekken op en het was leuk om de deelnemers zo (beter) te leren kennen. Ook fijn,
we hebben verschillende vragen van de deelnemers over ondersteuning door gemeente,
Steunpunt Vrijwilligerswerk en Cordaad Welzijn kunnen beantwoorden. En we kunnen het
niet genoeg benadrukken, wat is het goed
dat ontmoetingsmogelijkheden zoals deze
seniorenmiddag er zijn. Wat zijn de vrijwilligers, die iedere week zorgen voor de organisatie, de fijne ontvangst en begeleiding, toch
kanjers!

65-jarig huwelijk
1957 • 12 november • 2022

Hartelijk Gefeliciteerd Jan & Annie Wouters – Van der Sanden uit Casteren met jullie 65-jarig huwelijk.
Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Fanfare Wilhelmina in voorbereiding
op concoursdeelname

Woon jij in Vessem en lijkt het jou als senior
ook fijn om een keer een kijkje te nemen bij
de seniorenmiddagen? Je bent er van harte
welkom iedere dinsdagmiddag. Voor meer
informatie kun je natuurlijk ook contact opnemen met het KBO-bestuur.

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

AFHAALPUNTEN
Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen

HOOGELOON - Het fanfareorkest van Fanfare Wilhelmina Hoogeloon heeft afgelopen weekend doorgebracht op natuurdomein De Hoge Rielen (Kasterlee, België).
Deze prachtige locatie gaf de muzikanten
gelegenheid om in alle rust gezamenlijk
te repeteren en te verblijven. Het fanfareorkest is namelijk in voorbereiding op
deelname aan de concertwedstrijd, ofwel
‘concours’, van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen op zondag 27 november
in De Schalm te Veldhoven, waar eens in
de vier jaar aan deelgenomen wordt.
Naast de vele uren repeteren, uiteraard met
de nodige pauzes, was er dit weekend ook
ruimte voor wandel-/fietsactiviteiten en een
gezellige pubquiz op zaterdagavond, waarna
dirigent Jan van Hove nog een lekkere verrassing toonde middels zijn BBQ-skills. Op
zondagochtend was er een gastdirectie van
dirigent Georges Moreau, die met zijn fijne
repetitie aanpak een mooie kijk gaf op de
muziekwerken en daarbij nog waardevolle
tips heeft gegeven. Voor veel jonge muzikanten was dit een eerste repetitieweekend en

De Hapertse Hofdame
Jumbo Supermarkt

Markt 4
Markt 26

Hapert
Hapert

Gemeentehuis Bladel
Visit Bladel
Tuincentrum Groenen
De Houtwinkel
Boerderijwinkel De Hooiberg

Markt 21
Markt 21A
Hulselseweg 11
Industrieweg 3
Bredasebaan 20

Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel

Visit Reusel
Gemeentehuis Reusel-De Mierden
Esso
Tamoil

Kerkplein 69
Kerkplein 3
Wilhelminalaan 9
Turnhoutseweg 32A

Reusel
Reusel
Reusel
Reusel

Autocare Jan van Rooy

Hoofdstraat 5

Hoogeloon

• Schaatsen

Supermarkt Plus

Kuilenhurk 1

Vessem

• Slijpen van schaatsen

Welkoop

Vooreind 16a

Hulsel

• Dartartikelen

Van Hoof Fietsen

De Hoeve 1

Netersel

Gemeenschapshuis De Schakel

De Stad 5

Hooge Mierde

• Teamkleding & bedrukking

Supermarkt Plus
Supermarkt Jumbo

Nieuwstraat 9
Willibrorduslaan 8

Eersel
Eersel

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

TOP SHOP
• Sportartikelen
• Winterkleding
• Ski-artikelen
• Inline-skates

Top
en
merk
Top
n
prijze

gelukkig hebben ook zij zich tussen de repetities door goed weten te vermaken, al was
de nacht wel heel erg kort... Kortom een zeer
geslaagd repetitieweekend!
Op de concertwedstrijd op zondag 27 november komt Fanfare Wilhelmina uit in de
tweede divisie en staat het optreden in De
Schalm gepland om 14.45 uur. Bij De Schalm
wordt entree gevraagd.
Voor de muziekliefhebber die op zondag 27
november niet naar De Schalm kan afreizen, verzorgd Fanfare Wilhelmina op zondag
20 november om 19.30 uur een concert bij
Landgoed De Biestheuvel (Hoogcasteren 25,
Hoogeloon). Alle belangstellenden zijn uitgenodigd om dan naar het concoursprogramma van het fanfareorkest te komen kijken en
luisteren. De toegang is dan gratis.

Ervaar Het
Baderie Comfort

Van
inspiratie
tot genieten

Praktisch en
ruimtelijk: een
hangend toilet.

Sport & vrijetijdskleding

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

Baderie van den Boomen
Kerver 8 5521 DB Eersel
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Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft donderdag 24 november een lezing in Cultureel Centrum Den Herd

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
BLADEL - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld
is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Marco
Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel
direct afrekenen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd.
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar
een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht

WIST
JE
DAT...?

0497-38 38 38
0497-64 17 06

tijdens hun leven

www.taxicoppens.nl

genoeg speeksel

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer
Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

twee zwembaden

... mensen

produceren om
te vullen?

vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Donderdag 24 november om 14:30 uur geeft Marco Driesprong een lezing over de noodzaak van een testament en
levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar
085 - 8000 101.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen.
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

Cultureel Centrum Den Herd
Emmaplein 4
5531 HM Bladel
donderdag 24 november 2022
14:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101

Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 45

Sudoku #3
8 3
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9

7 4

1 8 3
5
6
2

Happy hacking.

9
6
2
8 7 1
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

#2

7 3
2

© 2013 KrazyDad.com

1 9

8
4

5 6

8

6
7

NN
GG
ZZ
GG
RR
II
CC
HH
TT
II
NN
GG
FF
NN
AA

HH
AA
NN
SS
OO
PP
NN
OO
YY
AA
RR
EE
OO
FF
PP

TT
M
M
PP
II
GG
LL
AA
DD
II
AA
TT
OO
RR
RR
GG

EE
EE
EE
SS
VV
M
M
O
O
O
O
NN
O
O
CC
EE
EE
AA
NN

N
N
EE
H
H
CC
U
U
RR
N
N
KK
N
N
YY
CC
II
LL
M
M
EE
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G
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D
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O
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O
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O
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G
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A
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H
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EE
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Oplossingswoord
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V
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S
O
N
E

3

6

8

2 7

9 8
7

2 5

5

6

9

8 1
7

6

6
1

2

3 6 2
8

9 2

5

2
6 4

2

8

4

9

2 7

8

3

6 8

A
A
EE
PP
EE
PP
PP
EE
LL
N
N
O
O
I
H
L
S
V

A
A
W
W
U
U
JJ
LL
A
A
BB
II
ZZ
O
O
N
N
G
G
A
A
N
N
SS

LL
ZZ
O
O
M
M
EE
RR
ZZ
O
O
N
N
SS
G
G
AA
M
M
M
M
AA

3 kooB ,daDyzarK yb sezaM ysaE

Doolhof

TOESLAG
TROUWELOOS
TYCOON
VERSPREKEN
WORST
ZAPPEN
ZOMERZON

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.

51# ezaM

REINHEID
RENTE
RICHTING
RUCHE
SPIREA
STADS
TENNO

G
G
R
R
EE
II
N
N
H
H
EE
II
D
D
EE
E
T
N
E
R
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
ONVERHOLEN
PASEN
PENSION
PEPPEL
PISTE
RAYON
REGULERING

1

4

Woordzoeker
JUSPAN
KERVEN
KOPJE
LAADGELD
LONGEN
ONEENS
ONGANS

7

9 1 5

6 4

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

ETSWERK
FOREL
FRAME
GAMMA
GLADIATOR
HANSOP
HYACINT

7

8

8

Cryptofilippine – Thema: Aan het werk • Oplossing: Het geheim van de smid • Antwoorden: A: Juridische stappen –
B: Ambtsgewaad – C: Fulltimebaan – D: Vormingswerk – E: Slijter – F: Gekscherend – G: Homeopaat –
H: Oude rot in het vak – I: Stamhoofd – J: Je vak verstaan – K: Slagkracht – L: Gekkenwerk – M: Drukker – N: Binnenbaan –
O: Doktersassistente – P: Timmermannen – Q: Monnikenwerk – R: Adviseur

ANKERGAT
BALJUW
BEVESTIGEN
BIZON
ECHTGENOTE
ECONOOM
ERVING

1 3

1 6

5

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

8

3 7 5

De puzzelprijs van deze week,
een heerlijke luxe vlaai,
wordt aangeboden door
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

met de oplossing:
‘Het geheim van de smid’

3

1 5
4

8 5

6

4

6
2

Chiel Jansen
uit Reusel

3
1

2

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

8
6 5

1

7 2 9

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

De winnaar van vorige week is:

7

3 4

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.

3
2

Puzzel
& win!

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.

BY KRAZYDAD

SELZZUP/MOC.DADYZARK

4
9

SAMURAI
SUDOKU
VOLUME 3, BOOK 3

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

2 6

Who makes quick use of the moment is a genius of prudence.
-- Lavater

Sudoku #3

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

moc.daDyzarK 0102 ©
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november 2022
Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje 11
zodat
op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

Het Oude Rome

11

IN DE KEMPEN
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Eindejaarsgeschenken?
Bestel ze tijdig!
Verras dit jaar je
medewerkers met een
origineel eindejaar cadeau.
Inspiratie en tips voor
passende geschenken voor
de feestdagen bij
Visit Bladel en
Visit Reusel-De Mierden.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

KNEGSEL, d’Ekkersrijte
PERCELEN LANDBOUWGROND,

Denk aan streekproducten,
sweaters, shirts, openers,
magneten met de skyline van
de dorpen en natuurlijk het
nieuwe Snoeperke!

ter grootte van ca. 05.49.00 ha en
05.50.00 ha (totaal 10.99.00 ha)
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en ontsloten aan een

Of weet je niet wat je moet geven? Wat dacht je van de populaire Bladelbonbon, de
cadeaubon van en voor alle winkels in Bladel Centrum. Ze zijn er van € 5,-, € 10,-,
€ 20,- en € 50 en te besteden in de grote diversiteit aan winkels en horeca in Bladel
Centrum! Makkelijker kan het niet. Deze bonnen zijn verkrijgbaar bij Visit Bladel. Maar
ook diverse cadeaucards, zoals een dagje eropuit, een nachtje weg, uit eten, winkelen
en online shoppen zitten in ons beider assortiment. Uiteraard pakken wij het speciaal
voor je in.

openbare verharde weg. Thans in gebruik als maisland.
Geen overdracht van productierechten / betalingsrechten.
Akte van levering: 13-01-2023 bij Notariaat Maarten Rijntjes te Eersel.
Diverse kopen / massa mogelijk.
Inschrijven is mogelijk t/m di 13 december 2022 – 12.00 uur.

Ben je organisator van een rommelmarkt, optreden, expositie,
een andere activiteit of evenement?
Meld het minimaal twee weken van tevoren en wij plaatsen het op de websites:
www.visitreuseldemierden.nl en/of www.visitbladel.nl wanneer het een evenement
betreft wat ook voor de grotere regio interessant is komt het wellicht ook op
www.regioradareindhoven.nl. Mail tekst tot 100 tekens en een scherpe, horizontale
foto, vrij van rechten, naar info@visitreuseldemierden.nl en/of info@visitbladel.nl

Verkoopvoorwaarden + inschrijfformulier verkrijgbaar bij:

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

weekkrant PC55 goed om te weten

Zoek jij
een nieuwe
uitdaging?
JA

NEE

piusx-college.nl
Tuinstraat 1 5531GK
Bladel

Wil jij
werken met
anderstalige
jongeren?

JA

Kom daenn
werk
in onze klas!
WerEer ils deen

NEE

Wil jij
werken op
een
middelbare
school?

JA
NEE

●

Wil jij
werken in
een
enthousiast
team?

JA

JA
NEE

d
rd aanbo
gevariee ncties
aan fu

NEE

Ben jij
wereldwijs?

Voor meer info:
j.smulders@piusx-college.nl

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

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

APK Keuringsstation.
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT
Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.
Kijk op onze website voor de occasions
Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl
Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf

1

30-10-17

17:46
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MY

CY

CMY

K

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Frank Sol
autobedrijf

Kijk op onze website
voor onze occasions!

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

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

VAKGARAGE

MINK

Vertrouwd dichtbij

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

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions
www.vakgaragemink.nl
A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl
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Vogelshow Open Brabants
Kampioenschap in De Schakel
Zaterdag 12 en zondag 13 november
HOOGE MIERDE - Bestuur en leden van
Vogelvereniging Zang en Kleur uit ReuselDe Mierden gaan wederom een vogeltentoonstelling organiseren. In 8 jaar tijd hebben we één van de grootste shows in Zuidoost Brabant tot stand gebracht. Door 51
inzenders, komende uit geheel Brabant en
enkele uit België, zijn voor deze show 682
vogels ingeschreven. Om in Hooge Mierde
te komen, leggen deze inzenders (enkele
reis) gezamenlijk 1358 km af. Een teken dat
het goed toeven is bij Zang en Kleur.

3e editie Into the Music
HAPERT - Eindelijk
kunnen we weer een
spetterende editie
van Into the Music
organiseren. Op zaterdag 26 november
maakt muziekvereniging Kunst Adelt
er één groot muzikaal feest van. De ingrediënten van deze
3e editie van Into the Music: een live orkest, verschillende topartiesten, een onwijs
vette lichtshow én een bonte afterparty. Dat
wordt dus meezingen en dansen!
En dat het een feest wordt is zeker, want we
hebben de beste regionale talenten gestrikt:
Luke de Cort, Lea Maandonks, Fabiënne Jansen en Gijs Vissers. Luke de Cort kun je kennen van zijn deelname aan het tv-programma
‘We want more’. Daarin gooide hij hoge ogen
met zijn unieke sound. Lea Maandonks, voormalig zangeres van Lipstick Junkie, is een
bekende naam in de Kempen en omstreken.

Fabiënne Jansen is geen onbekende op het
podium. Deze pop- en rockzangeres uit Reusel brengt een flinke dosis power de zaal in.
Gijs Vissers is een songwriter en zanger uit
Veldhoven, die zowel solo als met zijn band
‘Zit ‘r dik’ in op het podium staat. En alsof
dit nog niet genoeg is, hebben we ook twee
toppers weten te strikken voor de spetterende afterparty: DJ Luuk Ansems en DJ Bonte
Carlo. Bonte Carlo draaide eerder dit jaar al
op Hapert kermis en is ook bekend vanwege
zijn act tijdens het voorprogramma van Snollebollekes Live in het Gelredome.
Into the Music vindt dit jaar voor het eerst
plaats in een gloednieuwe locatie MFA Hart
van Hapert. Dit is dé ideale locatie om een
feestje te bouwen. Het nieuwe podium staat
klaar en de biertap is geïnstalleerd, dus het
kan niet anders dan één groot feest worden
op 26 november! Wil jij dit niet missen, bestel
dan snel een van de allerlaatste kaarten op:
www.intothemusic.nl

Kom
werken
bij
Jumbo
Scan mij

l
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n
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r
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t
i
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38828-5117 Reusel-Advertentie Personeel werving 265x195.indd 1

!

Een must om te komen kijken
Een aantal van onze leden nemen met regelmaat deel aan vogelshows zowel binnen als
buiten onze landsgrenzen. Hierdoor ontstaat
met de andere vogelkwekers een plezierige
band en worden er onderling ervaringen uitgewisseld over het houden en kweken van
allerhande soorten vogels. Deze contacten
hebben geresulteerd in veel inzenders die
hun vogels ter keuring gaan brengen. Onze
tentoonstelling herbergt een breed scala aan
vogels. Diverse soorten kleurkanaries, vele
soorten tropische vogels, parkieten zowel
grote als kleine, insecten- en vruchteneters,
duiven en kwartels. Maar ook ‘eigen kweek’
Europese cultuurvogels zoals putter, goudvink, sijs, merel, lijster e.d. Het betreft voornamelijk vogels die afgelopen of vorig jaar zijn
gekweekt, daarom is een enorme diversiteit
aan kleurrijke vogels te bewonderen.
Het gaat uiteraard ook om de prijzen
Doordat de keurmeesters hun oordeel voorzien van een puntentoekenning, is voor de inzenders van de vogels een wedstrijdelement

ingebracht en kan men dus op een sportieve
manier wedijveren om de hoogste eer. Uiteraard is goud, zilver of brons niet het enigste,
ook een goede prijzenruif is aantrekkelijk
voor de inzenders. Diegene die minimaal 5
vogels inzenden, dingen mee aan de prijzen
in natura.
Vogelbeurs op zondagmorgen
Heeft u interesse om ook vogels te gaan houden? Door diverse liefhebbers worden vogels
aangeboden, zodat u uw hobby kunt uitbreiden of aan deze hobby kunt beginnen. Kortom
vele facetten van vogels komen aan de orde op
deze vogelshow, dus zeker een bezoek waard.
De vogelshow is geopend op zaterdag 12 november van 14.00 tot 20.00 uur en op zondag
13 november van 09.00 tot 16.00 uur. Op zondagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur is de vogelbeurs. Dit alles is dus te doen in gemeenschapshuis De Schakel, De Stad 5 in Hooge
Mierde.

#ACHTERDESCHERMEN

Reusel, Schoolstraat 19
Bladel, Gindrapassage 18
Hapert, Markt 26

07-11-2022 11:01
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Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Ouderbijeenkomst

werkgroep
Kinderen van
Gescheiden
Ouders

Echtpaar Van Deursen
60 jaar getrouwd
Woensdag 2 november was echtpaar Van Deursen
60 jaar getrouwd. Burgemeester Remco Bosma heeft
het echtpaar die dag bezocht. Gefeliciteerd aan het
diamanten paar!

Scheiden
en wat nu?
Natuurwerkdag
Gemeente Bladel
Zaterdag 19 november 2022,
09:00 – 14:00 uur
Vindt u het leuk om een keer, samen met de
boombeheerder, te werken aan natuurbehoud in uw
eigen gemeente? Kom dan op zaterdag 19 november
naar de natuurwerkdag in de gemeente Bladel!
We verzamelen om 09:00 uur bij de rood/gele ster
gelegen in de Heieinden Hoogeloon. De locatie is
bereikbaar via de Ir. Mettropweg. De rode lijn betreft de
aanrijroute. Er is parkeergelegenheid voor enkele auto’s
bij de verzamelplaats. Het is aan te bevelen om met de
fiets te komen. We starten met een korte uitleg over de
werkzaamheden. Vervolgens gaan we aan het werk. Om
14:00 uur sluiten we de natuurwerkdag af.
Gereedschap is aanwezig. Voor koffie, thee en een
broodje wordt gezorgd. Uiteraard is passende
werkkleding aan te bevelen, denk ook aan
werkhandschoenen en stevige schoenen.
Het maximum aantal deelnemers is 25. U kunt zich
aanmelden bij Maurice Koot (Boomrooierij Weijtmans)
via boombeheerbladel@weijtmans.nl.

‘Scheiden en wat nu?’

Donderdag 17 november 2022
van 19.30 uur tot 21.00 uur

Wijkcentrum De Mortel
Savoiepad 14, Eindhoven

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

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

Doel
Hoe voorkom je dat je kind schade oploopt
door een scheiding.
Ouders en hun netwerk worden tijdens de
bijeenkomst geïnformeerd over wat er bij
een scheiding komt kijken. Er wordt antwoord gegeven op vragen als:
• Hoe bereid ik mijn kinderen voor op
de scheiding?
• Hoe maak ik een ouderschapsplan?

• Welke hulp kan ik inschakelen voor mij
en mijn partner, voor de kinderen en/of
de omgeving?
• Hoe moet het verder met de zorg voor
de kinderen?
• Hoe verloopt een scheidingsprocedure?
• Wanneer heb ik een advocaat of (advocaat)
mediator nodig en hoe maak ik de juiste
keuze?
Met deze bijeenkomst willen wij u als
ouder(s) een steun in de rug geven bij het
centraal stellen van het belang van het kind.
Daarnaast willen wij u kennis laten maken
met de hulpverleners die u hierbij kunnen
helpen.

Aanmelden tot 15 november
Wilt u zich aanmelden? Gebruik
dan het aanmeldformulier via
deze QR-code.
Heeft u vragen? E-mail naar:
info@rak-eindhoven.nl.

Wij zien u graag op 17 november!
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de
vergadering van 25 oktober 2022 de volgende
besluiten genomen:
Reconstructie Oude Provincialeweg Hapert
1. Ingestemd met het nieuwe ontwerp. Het plan wordt
ter vaststelling voorgelegd aan de raad;
2. Voor de uitvoering in 2023 een krediet beschikbaar
te laten stellen van € 2.350.000,- middels een
conceptraadsvoorstel
3. Vooruitlopend op de kredietvotering wordt per
direct een directiebestelling geplaatst.
Beslissing op bezwaar subsidie duurzame
energie
Conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften het bezwaarschrift dat is gericht
tegen het besluit om de subsidieaanvraag voor het
aanbrengen van zonnepanelen vast te stellen tot nihil,

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

Aangevraagde
omgevingsvergunning
Hapert
•
Diamantweg 30, plaatsen van magazijnstellingen;
•
De Wijer 11, afwijken van het bestemmingsplan
voor het splitsen van de woning en aanleggen
van een extra uitrit;
•
Oude Provincialeweg ongenummerd, kappen van
bomen.

ongegrond verklaard en het bestreden besluit van
9 juni 2022 wordt in stand gelaten.
Keuzenota woningbouwopgave Bladel 2040
1. Ingestemd met de inhoud;
2. Ingestemd met de voorgestelde keuzes en
uitgangspunten zoals opgenomen in het
raadsvoorstel en deze worden aan de raad
voorgelegd.
Beëindiging verscherpt toezicht Brabantse
jeugdhulpregio’s
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de
beëindiging van het verscherpt toezicht op de
Brabantse jeugdhulpregio’s.

Evaluatie woonbeleid gemeente Bladel
1. Ingestemd met de inhoud;
2. Raad wordt geïnformeerd.
Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41
RvO Bladel (Verordening Toeristenbelasting –
VVD)
Raad wordt geïnformeerd.
Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek
woonbeleid Bladel
Akkoord. Deze reactie wordt doorgezonden naar de
rekenkamercommissie.
Besluit hogere grenswaarde 12 bungalows
locatie Kempenland te Bladel
Het ontwerp besluit wordt vastgesteld deze wordt
tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage
gelegd.

Casteren
•
Kerkstraat 29, plaatsen van zonnepanelen in
achtertuin.
Bladel
•
Klein Terkooijen 4 en 6, veranderen van het
bedrijf;
•
Egyptischedijk 19A, afwijken van het
bestemmingsplan voor aanpassen van de
recreatiebestemming naar woonbestemming.

Verleende omgevingsvergunning
Hoogeloon
•
Dominépad 5, verbouwen en uitbreiden van een
woning. Datum besluit: 1-11-2022;
•
Ir. Mettropweg 3, bouwen van een loods. Datum
besluit: 31-10-2022.

Hapert
•
Dalem 24, plaatsen van een tijdelijke woonunit.
Datum besluit: 27-10-2022;
•
Het Ronsel 7, vervangen van de bestaande
schutting. Datum besluit: 1-11-2022.

Melding APV – bijzondere wet
Bladel
•
Gemeente Bladel, Eersel, Oirschot en ReuselDe Mierden (start en finish aan Carolus
Simplexplein 15 in Netersel), organiseren van de
hei en vennentocht op 20 november 2022 (t/m
2026);
•
van Burgemeester van Houdtplein naar podium
op de Markt in Bladel, organiseren van de
Sinterklaasintocht op 12 november 2022.

Bladel
•
Hofstad 34, plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van een woning. Datum besluit:
31-10-2022;
•
Koekoeksbos 2, aanleggen van een uitrit. Datum
besluit: 1-11-2022.
Netersel
•
De Hoeve 16, uitbreiden en verbouwen van een
woning. Datum besluit: 1-11-2022.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel
NR. WERK
1. Klimaatmaatregelen fase 2
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg
3. Reconstructie Hallenstraat / Kleine Hoeven

PLAATS
Hoogeloon
Bladel
Bladel / Reusel

PERIODE
week 10-2022 t/m week 52-2022
week 18-2022 t/m week 51-2022
week 34-2022 t/m week 46-2022

UITVOERING
Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
Huijbregts Infra N.V. (Reusel), i.o.v. de gemeente Reusel

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

Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel

Gemeente Bladel:
Markt 21
Postbus 11
5530 AA Bladel
Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600
E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl
@gemeente_bladel
/gemeentebladel
@gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444
Voor het melden van gevaarlijke
situaties, zoals bv. een gat in de weg.
Openingstijden receptie
gemeentehuis
Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur
dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:
Maandag
9.00 - 19.00 uur
Dinsdag
9.00 - 12.00 uur
Woensdag
9.00 - 19.00 uur
Donderdag
9.00 - 12.00 uur
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag
van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
Voor het maken van een afspraak
met de burgemeester of een van de
wethouders kunt u contact opnemen
met het bestuurssecretariaat
tel. 088 497 0555
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Begroting 2023

In één Oogopslag

Gemeente Bladel

In dit overzicht ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en
uitgaven van de gemeente Bladel zijn in 2023. We vinden het
belangrijk dat het prettig wonen en werken is in onze mooie dorpen
Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. Samenwerken aan
een hechte gemeenschap zorgt ervoor dat er veel mogelijk is.
De digitale begroting is ook te bekijken via internet:
https://bladel.begrotingsapp.nl/begroting-2023

Het college van burgemeester en wethouders
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Bijdragen uit reserves

€10.944.000

Rente en dividend

€

Overig

€ 1.103.000

Onroerende zaak belasting (OZB)

€ 4.844.000

Afvalstoffenheffing

75.000

verkocht

140.000

667.000
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De gemeente Bladel wil de belastingdruk
niet verder laten stijgen dan strikt
noodzakelijk is. In vergelijking met het
landelijk gemiddelde heft onze gemeente
al jaren flink minder belasting. Komend
jaar is dat 18% minder dan het landelijk
gemiddelde.
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uitgaven

waar gaat het geld naar toe?
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Huis-aan-huisbladen
hebben het grootste bereik!
Het onderzoek ‘De staat van de lokale
nieuws- en informatievoorziening 2022’
is gepresenteerd door het Commissariaat
voor de Media en huis-aan-huisbladen
komen naar voren met het hoogste bereik.
Daarna volgen de publieke omroepen en
de regionale dagbladen.
Belangrijkste informatiebron
Overal worden de huis-aan-huisbladen gezien als de belangrijkste informatiebron. En,
niet onbelangrijk, de huis-aan-huisbladen
bereiken bijvoorbeeld ook de minder in het
gemeentenieuws geïnteresseerde burger.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 10.343
respondenten en is hiermee representatief
voor heel Nederland 16+. Het betreft een
consumentenonderzoek en dat is uniek. Bij
de uitreiking waren tevens journalistieke organisaties SVDJ (stimuleringsfonds voor de
journalistiek) en NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers) aanwezig.

Opvallende resultaten
Nederlanders zijn geïnteresseerd in lokaal
nieuws. 46 procent geeft aan buitengewoon
of erg geïnteresseerd te zijn in wat er in de
gemeente zoal speelt. Nog eens 43 procent
is enigszins geïnteresseerd. Als men één informatiebron moet kiezen die men als de
meest belangrijke bron van lokaal nieuws beschouwt, dan kiest men met 25 procent het
meest voor het huis-aan-huisblad. Het gaat
op dit moment goed met de lokale informatievoorziening, tenminste als we de burger
zelf aan het woord laten. Nederlanders zijn
geïnteresseerd in wat in hun gemeente gebeurt, maken gebruik van het diverse aanbod
aan informatie en zijn daarmee ook tevreden.
Het huis-aan-huisblad is het medium dat op
papier door de brievenbus valt en wekelijks
meer mensen met lokale informatie verzorgt
dan elk ander medium. Het huis-aan-huisblad bereikt op papier zelfs de minder geïnteresseerde burger.

HEI & VENNENTOCHT
20 NOVEMBER 2022
VERT REK 8.00-10. 00 UU R
D’N DRI ESPRONG

C A ROLU S SIM PLEX PLEI N 15
B E WA A K T E F I E T S E N S TA L L I N G

30 KM

45 KM

55 KM

VOOR MEER INFO: WWW.TCNETERSEL.NL

19

VACATURES

11 november 2022

VACATURE:
Medewerker technisch beheer
(min. 32 uur per week)

Heb jij (bouw)technische kennis,
goede sociale vaardigheden en sta
jij bewoners graag bij als het gaat
om het dagelijks onderhoud van
hun woning? Ben jij een
resultaatgerichte teamspeler met
een klantgedreven houding?
Dan is WSZ wellicht op zoek
naar jou!

Ben je nieuwsgierig geworden?

Kijk voor meer informatie op www.wsz.nl of
scan de QR-code.
WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich
verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef
toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant
centraal.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis
voelt in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom
ook veel aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit
alles doen wij samen met onze huurders en partners. We verhuren
3.800 woningen in De Kempen.

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

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

Vacature administratief medewerker
-

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.

-

Je bent leergierig en werkt zeer nauwkeurig.

-

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.

Vacature aangiftemedewerker
-

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

-

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

-

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

Wat bieden wij jou?
-

Afwisselende en uitdagende werkzaamheden voor internationale klanten uit
de Brainportregio.

-

Persoonlijke begeleiding door ervaren collega’s.

-

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

-

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

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

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

www.autocarejanvanrooy.nl

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

ROOD
BLAUW
BLAUW
ZWART
ZWART
BLAUW
ZWART
ZWART
ROOD
ZWART
ZILVER
GRIJS

2008
2011
2005
2008
2012
2009
2009
2011
2011
2008
2006
2009

POA
5950
6950
POA
POA
4950
POA
4250
POA
POA
3750
POA

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

ion presenteert

Koninklijke Harmonie L'Un

SPOT ON
Jacco Nefs
beter leren
ze nieuwe dirigent Jacco
Een avond waarop we on
en!
ukk
erse muziekst
kennen aan de hand van div

o Nefs
Harmonieorkest o.l.v. Jacc
ers
Presentatie door Jack Vost

Zaterdag 19 november
CC Den Herd Bladel
20:00 uur
Gratis entree
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Tip 1

Tip 2

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

Onze
nieuwe prins
heeft een jaar
ondergronds gezeten.

Kruidenlucht presenteert
rock ‘n roll happening
Zaterdag 26 november optreden van de band Dutch Katz
met dansclubs The Boogie Academy en Mess Around

Zaterdag 19 november
Prinsenbal cv de Pintewippers
HAPERT - Na een jaar zonder carnaval en
vervolgens een jaar carnaval met horten
en stoten, hopen we in 2023 weer carnaval
te kunnen gaan vieren met alles er op en er
aan, zoals we dat gewend waren. Met Prinsenbal, diverse uitwisselingen, danstoernooi, zittingsavonden, Concert Carnavalesk en een volledig 5 dagen durend
carnavalsprogramma. Met uiteindelijk het
Verbroederingsbal als feestelijke afsluiter.
We zijn al bijna vergeten hoe het ook al weer
was. De hoogste tijd om er dan ook maar snel
mee te gaan beginnen. Dat doen we dan ook
traditiegetrouw met het Prinsenbal. Zaterdag
19 november is het zo ver.
Wie krijgt zaterdag de Prinsencape om de
schouders?
Grote vraag is natuurlijk: wie tovert de commissie Prins dit jaar uit de hoge hoed? Hebben ze een fonkelnieuwe polonaise-aanvoerder weten te strikken? Of gaat, gezien
het ongewisse uitzonderlijke verloop en onvolledige programma van het voorbije jaar,
misschien wel Prins Remorques (Hendrik
Mollen) ook in 2023 de scepter over het Pintewippersrijk zwaaien? Je weet het nooit met
die commissie Prins. Zoals ieder jaar doen de
tips in de PC55 hun werk en strooien ze bij
menigeen zand in de ogen.
Wie rijdt er vanaf zondag in de
fonkelnieuwe Prinsenauto?
Ook dit jaar is het de commissie Prins weer
gelukt om aan de nieuwe Prins een Prinsenauto ter beschikking te stellen. Ongetwijfeld
zal deze mooie Ford, beschikbaar gesteld
door Garagebedrijf P. van de Ven, de komende dagen nog veelvuldig in Hapert worden
gesignaleerd. Hebt u hem al ergens zien
staan?

Dat was tijdens een privéfeest in zijn zaak in
april dat geheel in rock ’n roll stijl werd gevierd, met live muziek en swingende, kleurrijk uitgedoste, geschoolde dansgroepen. Hij
vond het een super leuk feest en daarom wil
hij een dergelijk spektakel graag als openbare
party presenteren.

Tip 3
Ge wit
maar nooit
wie er prins wordt.
Wij nodigen je van harte uit om deze bijzondere avond van nabij mee te komen maken
en samen met ons in onze fonkelnieuwe Residentie MFA Hart van Hapert de aftrap van
carnaval 2023 te verrichten. Dus tot zaterdag
19 november want als je er over mee wil praten, dan moet je toch echt even komen kijken
naar de zeker ook dit jaar weer bijzondere
presentatie!

Voor deze attractie heeft hij de band Dutch
Katz gecontracteerd. Deze 6-koppige band
(inclusief zangeres), bestaande uit merendeels ouwe professionals, neemt u graag
mee naar de nostalgische tijd van de jaren ‘50
en ‘60, met onder meer nummers van Elvis
Presley, Bill Haley, Cliff Richard, Jerry Lewis,
Fats Domino, The Shadows, Eddie Cochran,
Buddy Holly, The Beatles, The Stones, The
Everly Brothers, Wanda Jackson, Connie
Francis, Crazy Cavan, Carl Perkins en ga zo
maar door.

digd zijn, zoals leden van de professionele
dansschool The Boogie Academy, dansclub
Mess Around en nog een aantal uitgenodigde dansscholen. De muziek en de swingende
dansers zorgen voor een geweldig sfeertje.
De tijden van de jukeboxen, petticoats en vetkuiven gaan gewis herleven. De bedoeling is
ook dat er vooral veel gewone dansers naar
het feestje komen en niet alleen de geschoolde dansers, want Dutch Katz speelt dansbare
muziek, zowel de echte rock ’n roll, boogiewoogie alsook een eenvoudig foxtrotje en
een slowtje.
Met Dutch Katz, The Boogie Academy en
Mess Around is het meteen vanaf de aftrap
een spetterend feest. Het festijn begint op
zaterdag 26 november om 20.00 uur en de
entree bedraagt € 5,-. Locatie: Kruidenlucht,
Kranenberg 18 in Casteren.
Ook is het restaurant tijdens de party normaal geopend!

Op de vette klanken van Dutch Katz is het
schier onmogelijk om stil te blijven staan.
Daarom heeft de band een speciale aantrekkingkracht onder de rock ’n roll dansers. Die
zullen dan ook ruimschoots vertegenwoor-

ACTIES
BLADBLAZERS
&

OPRUIMING
GRASMAAIERS
Nu extra korting
of hoge inruilprijs
voor uw grasmaaier

Wie gaan Jeugdcarnaval 2023 aanvoeren
in het Pintewippersrijk?
Voorafgaand aan de feestelijke onthulling
van de nieuwe Prins, vindt vanaf 18.30 uur de
Jeugdprins-bekendmaking plaats. Wie worden er gekozen en geïnstalleerd als nieuwe
Jeugdprins en –prinses? Wie zijn hun Adjudanten en wie is er Hofnar? En wie komen er
allemaal in de Jeugdraad dit jaar? Spannend
natuurlijk maar tegen 20.00 uur weten we het.
Vanaf 20.30 uur begint het avondprogramma,
dat zal worden bijgewoond door de diverse
carnavalsverenigingen uit onze gemeente en
de regio. Daarnaast zullen de Hapertse wagenbouwers van Ge Kékt Mer en Ge Wit Mer
Nooit aanwezig zijn. De muziek wordt verzorgd door DJ Bart van de V.

CASTEREN - Zoals bekend staat Kruidenlucht in Casteren als restaurant zeer goed
aangeschreven. Daarnaast vinden er in de
feestzaal ook veel privéfeesten, recepties
en allerlei partijtjes plaats. Het behoort
normaal niet zo tot de hardcore-business
van Kruidenlucht om openbare party’s te
organiseren maar eigenaar Arie Sol is deze
keer toch aangestoken door de wereld van
de echte rock ’n roll.
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Turnhoutseweg 39 - Reusel
Tel. 0031-497-621062

Open: maandag t.e.m. vrijdag
van 8 tot 18u
en zaterdag van 8 tot 16u

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE !
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theater

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.

OPEN DAG PODIUM10

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

vrijdag 2 december
LIVE BAND NIGHT!
Strings & Drinks/Gearring/
Californicated (muziek)

ZATERDAG 19 NOVEMBER
WANDELING TERUG IN DE TIJD

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

NO SILENCE ON FIRE

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

SPOT ON: JACCO NEFS

Strings & Drinks - Verschillende stijlen in
een akoestisch ‘laid back’ jasje. Gearring
- Golden Earring coverband. Californicated - Red Hot Chili Peppers tribute.

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

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!

VOGELSHOW

VOGELBEURS

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 11,50

Locatie: De Schakel, De Stad 5,
Hooge Mierde. Tijd: 09.00-16.00 uur en
09.00-12.00 uur vogelbeurs.
Organisatie: vogelvereniging Zang en Kleur.

SINTERKLAASINTOCHT 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.

THEATERVOORSTELLING
‘JE KUNT ME GERUST EEN GEHEIM
VERTELLEN’
zaterdag 26 november
NINA JUNE
Meet Me On The Edge Of Our Ruin
(muziek)

Songs van Nina gaan over de schoonheid
van vergankelijkheid maar ook over de pijn
die er onherroepelijk mee is verbonden.
Let op: deze voorstelling is in
De Schakel, De Stad 5, Hooge Mierde.
Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,00

Locatie: De Ster, De Houtert 6, Lage Mierde.
Tijd: 20.00 uur. Kosten kaarten: € 16,- per stuk.
Te koop via www.tschouw.nl. De voorstelling
is gemaakt voor iedereen die ooit met
dementie in aanraking zal komen.

WO. 16 NOVEMBER T/M
ZATERDAG 19 NOVEMBER
ZWEM4DAAGSE EERSEL

Locatie: zwembad De Albatros, Postakkers 8
Eersel. Zwemtijden: wo., do. en vr. 18.15-20.15
uur en za. 16.00-18.15 uur. Iedereen kan meedoen! Organisatie: zwemvereniging Tiamat.
Voor meer info: www.zvtiamat.nl

JOUW ADVERTENTIE
ZICHTBAAR IN DE
GEHELE KEMPEN?

Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00. Er zijn vogels
te koop en men kan vogels verkopen.
Diverse handelaren aanwezig.
Ook vogelbenodigdheden.

PRINSENBAL
CV DE PINTEWIPPERS

Locatie: MFA Hart van Hapert, Oude
Provincialeweg 21, Hapert. Tijd: 20.30 uur.
Feestelijke onthulling van de nieuwe Prins!

ZONDAG 20 NOVEMBER
HEI EN VENNENTOCHT

Vertrek en afterbike: D’n Driesprong, Carolus
Simplexplein 15, Netersel. Starttijd: 30 en 45
km van 08.00-10.15 uur en 55 km tot 09.30 uur.
Organisatie: TC Netersel.

ZATERDAG 26 NOVEMBER

ZATERDAG 26 NOVEMBER
ROCK ‘N ROLL AVOND
MET DE BAND DUTCH KATZ

Locatie: Kruidenlucht, Kranenberg 18,
Casteren. Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 5,00. M.m.v. dansschool
The Boogie Academy, dansclub Mess Around
en aantal andere dansscholen.
Ook ‘gewone’ dansers zijn welkom!

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.
Met ongeveer 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

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.

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

ZATERDAG 21 JANUARI
JUBILEUMCONCERT
ZANGGROEP TI SENTO

Locatie: De Schakel, De Stad 5,
Hooge Mierde. Aanvang: 20.00 uur.
M.m.v. zanggroepen Nova en Switch
en de band Wilton.

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

VARING
MEER DAN 40 JAAR ER
zonnepanelen ● warmtepompen ● zonneboilers

De Hint - Eyckelbergh - PC55
Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:
De Hint & Eyckelbergh
(Gielen druk print webmedia)
Piet Hakkens T 06 415 688 37
Hennie van Schaijk T 0497 551 777

PC55
Jos Beerens T 06 145 338 79
Rob Luijten T 0497 844 588
BLADEL ● T (0497) 38 11 23 ● WWW.GIJSBERSCV.NL

PC55... bijna
iedere week op de mat!
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De ‘Duim’ gaat omhoog
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Gesealde folderpakket

de duim

Voor 1 september 2022 werd PC55 en het gesealde folderpakket samen bezorgd door dezelfde verspreider.
Een duim omhoog voor Sandra van de Kammen met haar
40-jarig jubileum als ambtenaar Burgerlijke Stand bij de
gemeente Bladel. Lieve Sandra van harte gefeliciteerd
van moeder Schellekens, je zus Annelies en je nichtjes
Yvonne en Karin. Ook voor je lieve man Frank. Nog een
fijne dag samen!
Fam. Schellekens
------------------------------------------------------------------

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

De ‘Duim’ gaat omlaag

Mijn duim gaat omhoog voor Ad, Mieke en de linedancegroepen van de Seniorenvereniging
Bladel. Bedankt voor de geweldige afscheidsfeestavond.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze duimen gaan omhoog voor de Winkeliersvereniging en alle andere mensen die geholpen
hebben met de spannende Halloweentocht in Bladel. Ook de Hapjestocht op de zondag erna
was een groot en lekker succes in Bladel. Dankjewel allemaal hiervoor! Volgend jaar weer?

de duim

Rita

Een duim omlaag voor de ‘kinderen’ die nu al vuurwerk
afsteken en ook voor de ouders die hier geen toezicht op
houden. Mijn hond kan ik nu al niet meer uitlaten!
Dick Zumker
-----------------------------------------------------------------Heeft u ook een duim?
Stuur dan de gegevens met een motivatie van maximaal 50 woorden naar duim@pc55.nl

Kinderen en ouders uit Bladel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zes duimen omhoog voor iedereen die op de een of andere manier bijgedragen hebben
aan het plaatsen en inrichten van vier tijdelijke woningen in Netersel voor de opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne. Allemaal heel hartelijk bedankt!
Maria, Han, Helène, Henk, Kees en Ludwig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een duim omhoog en dikke complimenten voor de organisatie van de Halloweentocht op
28 oktober in Bladel. Geweldig mooie tocht met véél verrassingen. Onze 3 kleinkinderen
hebben echt genoten en wij ook!
Greet en Theo Raes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze duim gaat omhoog voor de familie Visser uit Hoogeloon voor de geweldig goed
georganiseerde zaterdag. Zeer zeker voor herhaling vatbaar!
Jullie team

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

20e editie Hei en Vennentocht
NETERSEL - TC Netersel organiseert op
zondag 20 november voor de 20e keer de
Hei en Vennentocht. Deze MTB-tocht is
één van de mooiste in de Kempen.
Ter gelegenheid van de 20e editie pakken we
extra uit:
- Deelnemers met voorinschrijving kunnen
over een oranje loper naar de fastlane.
- Bij camping ’t Rakelbos maken we gebruik
van een echte pumptrack.
- De route van 55 km gaat over een gedeelte
van het Dak van Netersel.
- Deelnemers ontvangen na afloop een worstenbroodje.
De tocht heeft al meerdere jaren het keurmerk ‘extra goed geregeld’. Dit keurmerk
wordt toegekend door de NTFU als de tocht
voldoet aan de kwaliteitseisen van de NTFU
en het een goede waardering krijgt van de
deelnemers. Als je gebruik maakt van de
voorinschrijving, ontvangt je een barcode in

WIST
JE
DAT...?
... in Zwitserland
de meeste chocolade
gegeten wordt?
Per persoon wel
9 kilo per jaar!

www.loesje.nl

Daarna volgt Duitsland.
Nederland staat met
4,7 kilo per persoon
per jaar op een
achtste plek.
Wij Nederlanders
hebben een voorkeur
voor pure
chocolade.

je mail, waarmee je snel van start kan over de
oranje loper. Meer info op www.fietssport.nl.
Voor de afstanden van 30 en 45 km kunt u
starten van 08.00 tot 10.15 uur en voor de afstand van 55 km is de start tot 09.30 uur. De
route is voorzien van pijlen en bij gevaarlijke punten staan aanwijzingen. Halverwege
is er een pauzeplaats waar u kunt genieten
van koeken, fruit en sportdrank. Op de pauzeplaats zijn wc’s aanwezig. Na afloop is er de
mogelijkheid om uw fiets te reinigen.
Inschrijving en de afterbike zijn bij Café zaal
D’n Driesprong, Carolus Simplexplein 15 in
Netersel. Hier is ook een bewaakte fietsenstalling. We gaan voor de veiligheid van deelnemers en vrijwilligers en hanteren de richtlijnen van de gemeente, RIVM en NTFU. Voor
vragen kan men een mail sturen aan MTB@
tcnetersel.nl en voor het laatste nieuws zie:
www.tcnetersel.nl
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Zelfhulpgroep
stoppen
met roken
BLADEL - Wil jij ook graag stoppen
met roken en kun je het niet alleen?
Samen in je eigen omgeving activiteiten ondernemen om de eerste moeilijke tijd door te komen.
Je kunt dan denken aan wandelen.
Of heb jij nog betere ideeën?
Voor meer info: tel. 06-34456253

Weggooien
is zonde
Repair Café in Bladel
Op dinsdag 15 november van 13.00
tot 16.00 uur staan
onze
reparateurs
weer klaar om u
te helpen met het
repareren van uw
defecte spullen.
Al het gereedschap en materiaal is aanwezig
om alle mogelijke reparaties uit te voeren op
gebied van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig met reparatiekennis en –vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen
mee en gaan samen met de deskundigen aan
de slag. Er kan slechts 1 apparaat p.p. aangeboden worden om lange wachttijden te
voorkomen.
Iedere 3e dinsdag van de maand is het Repaircafé van Het Kompas open. U vindt het
Repair Café aan de Torendreef 20 te Bladel.
Heeft u vragen, bel 0497-385069, kijk op onze
website of mail naar info@kompasbladel.nl
www.kompasbladel.nl

Leegverkoop
‘grootmoederstijd’
spullen
Kasten, schilderijen, vazen, beelden,
klokken, serviesgoed, meubels, (tuin)
gereedschap etc.
Tel 0497-384015
Kom vrijblijvend langs aan de
Bleijenhoek 67 in Bladel

Wandelaar
van de week!

in de regio
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 6 DECEMBER
EXPOSITIE ‘TOEN EN NU IN BEELD’
Foto’s uit de gemeente Bladel van de
situatie van vroeger en nu.
Locatie: Heemkamer Pladella Villa,
Bleijenhoek 35, Bladel.
Open: wo. 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur
en zo. 14.00-16.00 uur. Gratis entree.
T/M ZONDAG 11 DECEMBER
TENTOONSTELLING
'GROOT GEWELD IN KLEINE DORPEN'
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: openingstijden Kempenmuseum.
Wat hebben we in de Kempen allemaal
moeten doorstaan na de 80-jarige oorlog?
Je ziet het hier!
T/M 30 DECEMBER
25 JAAR REUSEL-DE MIERDEN....
EN WAT ERAAN VOORAFGING
Locatie: gemeentehuis-bibliotheekHWR-heemkamer, Reusel.
Tijd: openingsuren bibliotheek. Gratis entree.
T/M DECEMBER
EXPOSITIE SCHILDERIJEN
VAN RIANNE SCHELLE
Locatie: D’n Aanloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Tijd: openingstijden D’n Aanloop.

Let op:
fraudeurs actief

lokale vrijwilligers
vacature bank
Cordaad welzijn zoekt:
Geduldige vrijwilliger
Meneer, 75 jaar uit Hapert, heeft een licht
verstandelijke beperking waardoor hij langer
tijd nodig heeft om dingen te verwerken. Dit
maakt zijn contact met mensen moeilijker.
Graag zou hij eens bezoek krijgen van een
maatje dat wat tijd voor hem heeft. Hij kan
dan in zijn tempo vertellen over bijvoorbeeld
zijn oude werk bij de Agio en muziek waar hij
van houdt.
Ben jij die geduldige vrijwilliger die bij hem
langs wil komen? Een half uurtje per week is
al voldoende!
---------------Vrijwilliger om mantelzorger te ontlasten
Een 80-jarige mevrouw uit Hapert is al vele
jaren weduwe. Ze heeft last heeft van haar
benen waardoor ze niet goed kan lopen.
Ze is vooral heel erg eenzaam. Mevrouw doet
een groot beroep op haar dochter die hierdoor overbelast raakt. Als vrijwilliger bied je
afleiding door samen iets te ondernemen.
Mevrouw knutselde voorheen erg graag. Ze
heeft ook een hondje.
Ben jij de vrijwilliger die deze mevrouw aandacht kan geven en wat gezelligheid kan
brengen? Neem dan contact met ons op!
Word ook Maatje!
Info bij Eefje Heesterbeek: 06-58797156 of
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

Verschillende inwoners zijn gebeld door
(zogenaamd) Verisure, met het bericht dat
ze een tijdelijke actie hebben met de gemeente. Ze willen een alarmsysteem verkopen en een afspraak maken om thuis
langs te komen.
Let op: deze actie is noch vanuit Verisure,
noch vanuit de gemeente! Het daadwerkelijke bedrijf Verisure is niet op de hoogte van
deze actie en geeft aan nooit acties te hebben met gemeenten.
Het doel is onduidelijk, maar de fraudeurs
kunnen op deze manier bij iemand thuis binnenkomen, er achter komen of iemand al een
alarmsysteem heeft en wanneer deze persoon van huis is. Ga hier dus niet in mee en
ontvang deze mensen niet thuis.

www.vrijwilligersbureaubladel.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:

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

Kerkstraat 51
Hapert
T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

Mijn
nieuwstip
doormailen
aan PC55
info@pc55.nl
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Jeugdatletiek in de Kempen
Plezier voorop!
EERSEL - Atletiek is de
meest veelzijdige sport die
er is en kan bij atletiekvereniging DES vanaf 5+ worden beoefend. Twee keer
per week wordt er onder
begeleiding van een groep
enthousiaste jeugdtrainers
getraind. Het hele jaar door
vind op woensdagavond de training plaats
op ons atletiekterrein aan de Dieprijt en op
zaterdagochtend in de bossen van Eersel.

46e Zwem4daagse in De Albatros
EERSEL - Van woensdag 16 november t/m
zaterdag 19 november organiseert zwemvereniging Tiamat weer de jaarlijkse Zwem4daagse in zwembad De Albatros in Eersel.
De Zwem4daagse is voor iedereen. Van jong
tot oud kan deelnemen. Dus vaders, moeders,
opa’s, oma’s, broers en zussen, iedereen is
welkom om 250, 500 of 750 meter te komen
zwemmen. De allerkleinsten zonder zwemdiploma A kunnen ook meedoen. Bij de mini’s
wordt onder begeleiding spelletjes gedaan in
het kleine bad. De zwemtijden zijn woensdag,
donderdag en vrijdag van 18.15 tot 20.15 uur en
zaterdag van 16.00 tot 18.15 uur. Na 4 dagen
krijgen de deelnemers een mooie herinnering
als aandenken aan deze sportieve prestatie.
Inschrijven
Meedoen kan door voorinschrijving via de
website van Tiamat. Ga naar www.zvtiamat.
nl/zwem-4-daagse. Hier kan het deelname-

formulier worden ingevuld. Ter plaatste aanmelden kan ook. Kom dan op woensdag 16
november tussen 18.15 en 19.00 uur naar De
Albatros. Dan kan – na inschrijving – meteen
gezwommen worden.
Kosten
Voorinschrijving is via de website (+ € 0,30 administratiekosten): geen lid van Tiamat € 8,20;
lid van Tiamat € 5,70 en mini’s € 3,20. Ter plaatse inschrijven: geen lid van Tiamat € 10,00; lid
van Tiamat € 8,00 en mini’s € 5,00.
Hopelijk wordt het weer gezellig druk in
zwembad De Albatros. En wie weet bevalt
het zwemmen heel goed. Een proefles bij
zwemvereniging Tiamat is gratis. Kijk op onderstaande website-adres voor meer informatie of vraag naar de mogelijkheden tijdens
de Zwem4daagse.
www.zvtiamat.nl

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



 
 
   
   
  

Verdeel de erfenis zoals
jij dat wilt


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

Voor alle leeftijdsgroepen staat persoonlijke
ontwikkeling en plezier centraal. Kom gerust
een keer kijken bij een training. Je mag ook
vier keer gratis meetrainen om te kijken of je
het leuk vindt.
Bij de jongste jeugd ligt het accent op veelzijdigheid, loopscholing, goede motoriek en
spel en kennismaken met alle onderdelen
van de atletieksport. Op speelse wijze maken
kinderen kennis met de veelzijdigheid van
atletiek. Er worden onderdelen zoals sprint,
hoog- en verspringen, balwerpen en estafette geoefend. Door de veelheid aan onderdelen is de sport zeer geschikt voor (jonge)
kinderen, waarbij ze veel bewegingservaring
opdoen en de motoriek en conditie wordt
geprikkeld en ontwikkeld.
Bij de oudere jeugd komt het accent te liggen
op het trainen en ontwikkelen van specifieke
atletiek onderdelen. Aanleg voor en plezier in
een specifieke tak van atletiek bepalen hierin
de keuze. Ook uithoudingsvermogen en versterking van het spierstelsel staan hierbij centraal. Voor elke leeftijd stimuleren wij ook de
deelname aan diverse cross- en competitie-

wedstrijden. Zo doen we vanaf 13 november
mee aan de Runnersworld Kempische Crosscompetitie. Hierdoor kan men ontdekken hoe
leuk het is om aan wedstrijden mee te doen.
Wedstrijdplezier en vertrouwen in eigen kunnen staan hierin centraal. In de zomer zijn er
diverse baanwedstrijden, waaronder ook de
Athletics Champs. Hier wordt de atletieksport
afgestemd op de ontwikkeling van het kind.
Naast trainingen en wedstrijden organiseert
DES ook verschillende leuke activiteiten
voor haar jeugdleden met als hoogtepunt
een eigen kamp. Wil je meer informatie? Kijk
op onze onderstaande website-adres, stuur
een bericht via atletiek@avdes.nl of bel naar
06-21802530. Neem ook even een kijkje op
onze Facebook- en Instagram-pagina voor
een nog betere indruk.
www.avdes.nl

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

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl • www.lexperience.nl
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Jubileumconcert
zanggroep
Ti Sento
HOOGE MIERDE - Heeft u al een nieuwe agenda voor 2023? Reserveer dan
nu alvast zaterdag 21 januari.
In 2023 is het 7,5 jaar geleden dat zanggroep Ti Sento uit Hooge Mierde werd
opgericht. De groep is in korte tijd gegroeid van 30 naar 50 leden die iedere
week met veel plezier en enthousiasme
repeteren.
Om dit te vieren verzorgt Ti Sento een
jubileumconcert op 21 januari 2023. Het
concert begint om 20.00 uur.
U kunt genieten van een selectie uit
bekend repertoire, aangevuld met nieuwe nummers onder begeleiding van het
vaste combo.
Tijdens deze avond zullen ook de zanggroepen Nova en Switch een aantal
nummers voor u opvoeren.
In de pauze en na afloop treedt de band
Wilton op in de foyer van De Schakel.
Zodra de kaartverkoop start, leest u dat
in deze krant.

Step by step: het resultaat
Lieke van der Bruggen stepte ruim € 6.000,- bij elkaar voor KWF
Door Renate Matthijssen
BLADEL - Honderd kilometer op de step,
voor het goede doel: Lieke van der Bruggen deed het op 29 oktober. Over haar project vertelde ze in deze krant en nu kijkt ze
kort even terug op haar prestatie. Trots is
ze en dat mag ze zijn want haar actie leverde maar liefst € 6.280,- op, voor KWF.
Op vleugels
“Het leek wel of ik de hele dag vleugels had”,
blikt Lieke terug. “Honderd kilometer is best
ver, maar ik was goed getraind en aan het
eind van de rit was ik niet doodmoe. Ik had
best nog een stukje gekund. Het lag waarschijnlijk aan de support waardoor ik zoveel
energie kreeg. Op verschillende punten stonden familie, vrienden, collega’s, klanten en
zelfs onbekenden om me te steunen en bemoedigend toe te spreken.” Om half acht in
de ochtend vertrok Lieke om rond 16.00 uur
te finishen. Onderweg waren er geen tegenslagen. “Geen lekke band, geen blessure,
geen valpartijen. Oké, even een beetje oponthoud omdat er dertig schapen op het fietspad stonden, maar dat was alleen maar leuke
afleiding; de herder vond het iets minder leuk
maar ik heb er wel van genoten, die beestjes.
Het bracht mijn tijdschema nauwelijks in de
war.”
Dankbaar
Alles klopt die dag. “Het weer was goed, ik zat
lekker in mijn vel en de donaties bleven binnen stromen. Serieus, ik hoopte op een bedrag tussen de € 500,- en € 1.000,- en heb uiteindelijk ruim € 6.000,- opgehaald. Dat is toch

“Het leek wel of ik de hele dag vleugels had”, blikt Lieke terug. “Honderd kilometer is best ver, maar ik was goed getraind
en aan het eind van de rit was ik niet doodmoe. Ik had best nog een stukje gekund. Het lag waarschijnlijk aan de support waardoor ik zoveel energie kreeg. Op verschillende punten stonden familie, vrienden, collega’s, klanten en zelfs
onbekenden om me te steunen en bemoedigend toe te spreken.”
niet normaal? Zó blij mee. Ik heb nu de lijnen
gesloten want ergens moet het stoppen. Ik
ben iedereen zo dankbaar die meegeholpen
heeft om van deze actie een succes te maken.
Mijn familie en vrienden, alle donateurs, mensen die de foto’s en filmpjes hebben gemaakt
en iedereen die hoe dan ook meegeholpen

heeft om dit voor elkaar te krijgen. Ik krijg al
de vraag of ik volgend jaar weer iets ga doen.
Geen idee, ik blijf in ieder geval wel steppen
want dat is zó leuk. Of ik daar nog een keer
een actie aan vastknoop, weet ik nog niet.
Ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen. Ik kan
terugkijken op een prachtige dag.”

Italiaanse weken!

bij de Italië specialist in de regio

15% korting
bij 6 flessen
op geselecteerde
Italiaanse wijnen

Nieuwstraat 32a Eersel | 0497 - 514 240

www.bartswijnkoperij.nl

Meeltjes
Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor particuliere
inwoners van de gemeente Bladel, de gemeente
Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel.
Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishoudelijke spullen en voor het melden van gevonden en
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u
€ 8,- tot een maximum van 40 woorden.
Het meeltje blijft staan tot u het weer afmeldt of
het wordt vervangen door een recenter meeltje van
een ander indien er een groot aanbod van meeltjes is.
U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adresgegevens en
telefoonnummer sturen naar:
• info@pc55.nl
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
• inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.
Berichten die voor maandag 24.00 uur worden aangeleverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst.
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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.
Rolgordijn, wit, nieuw in doos, 227 br. x 252 h.
Compleet met bevestigingsbeugels. € 110,-.
Had verkeerde kleur besteld! Tel. 0497-682048.
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.
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.

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.

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

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

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

RIH herenfiets, frame 57 cm, 27 versnellingen,
Shimano Deore afgemonteerd, 2 sleutels,
zadeltas, leren handgrepen, goede banden.
€ 249,00. Tel. 0497-385205.

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.

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

GEZOCHT: Wandelaars. We lopen elke
zaterdagochtend om 10.00 uur. Tel. 06-13573851

2 Van Deursen Topper matras, 98% zuiver
natuurlatex, 1x 210 x 90 cm, 1x 200 x 90 cm.
10 cm dik. Tel. 0497-388147.
Winterbanden op stalen velgen voor o.a.
Toyota Verso. Goodyear Ultragrip 8 205/55R16
91H. Steekmaat 5x114.3, naafdiam. 60.1, ET45.
Profieldiepte 7 mm. € 90,-. Tel. 06-12924093.

TE KOOP
Muziektoren, merk JVC, radio cd usb stick,
vraagprijs € 15,-. Tel. 06-15575024.
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 energiezuinige spotlampen. Tel. 013-5703259.
Zwaar gietijzeren kolen/houtbak, € 60,-.
Tel. 06-83918582.

Keukentafel 75 x 160 cm, vol hout, lichtkleurig.
Geen Ikea. € 25,-. 4 Plastic bakken, 75 x 35 cm,
met wieltjes en deksels, voor b.v. onder het bed.
€ 20,-. Tel. 06-49507923.
EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen.
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in
Bladel. Tel. 0497-382141.
Tafeltje uit Hobby caravan, 3 poten waarvan
1 inklapbaar, 70 x 95 cm. € 10,-.
Staande kolomboormachine, helemaal nieuw,
tafelmodel. € 50,-. Tel. 06-49507923.

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

2 radio’s jaren ‘50 en 1 radio jaren ‘60, niet
werkend, samen € 20,-. 1 radio jaren ‘30, niet
werkend, € 40,-. Tel. 0497-384961.

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

4 winterbanden + velgen, 16 inch, Mitsubishi,
Mazda of Nissan. € 150,-. Tel. 0497-381127.

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.

GEZOCHT

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

Colofon

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

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp, 1x in de
2 weken. Maandag, dinsdag of vrijdag in de
ochtend. Uren in overleg. Hooge Mierde.
Tel. 06-53814770.

CONCERT SIGNS’

Markt 4

GRATIS AANGEBODEN: Weiland voor
schapenboer. Voor meer info: tel. 06-51560167.

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

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

VERLOREN
VERLOREN: Zwarte Willex fietstas met inhoud
tijdens Haperts Dorpsfeest. Tel. 06-52515858.
VERLOREN: Zwenkwiel van rolsteiger, tussen
Bladel en Hapert op 27 okt. Tel. 06-46337546.

GRATIS
GRATIS AF TE HALEN: Fauteuil en/of leunstoel,
i.g.st. Tel. 06-81208129.

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

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: Gebruikte dakpannen, kleur rood
of zwart. Tel. 0497-384600.
GEVRAAGD: Oude en gouden munten
en oude Nederlandse bankbiljetten.
Tel. 06-36213477.

GEVRAAGD: Oude tv of stereo en computer
(mag defect zijn), kom gratis ophalen in
omgeving Bladel. Tel. 0497-387001.
Drukwerk: Rodi Media

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

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

GEVRAAGD: Plaatjes 5 dorpen 1 gemeente.
Tel. 06-12700922.
PC55 is aangesloten bij

Electra

DIVERSEN

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

GEZOCHT: Ruimte voor caravan voor deze
winter, vergoeding € 200,-. Tel 06-49507923.

Zinkwerk

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

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

4 nieuwe stalen velgen met wieldoppen van een
Hyundai IX20, maat 16 x 6.5. € 100,-.
Tel. 06-12294052.

CV Installatie Badkamers

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.

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

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

28

TE KOOP GEVRAAGD: Bos in de Kempen.
Tel. 06-30039537.

keukens • interieurs
parketvloeren
Mastbos 10 | 5531 MX Bladel
Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl
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Theatervoorstelling
‘Je kunt me gerust
een geheim vertellen’
Voorstelling die theatermaker Madeleine Matzer
maakte over haar moeder

David Vos met ‘Een tour de
Chant’ in de Cultuurboerderij
Begeleid door pianiste Nettie Krull
WESTELBEERS - Op zondag 20 november,
om 14.30 uur, treedt David Vos op in de
Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers. ‘Een tour de Chant’, Jacques Brel
en anderen....

oeuvre van Ramses Shaff y, Lennaert Nijgh,
Willem Wilmink, Theo Nijland, Jeroen Zijlstra,
Johan Hoogeboom, Lieven Tavernier, Jacky
de Vries, Bertold Brecht en natuurlijk Jacques
Brel.

David Vos zingt en vertelt hartstochtelijk over
alles wat allang bezongen en verteld is, maar
altijd de moeite waard blijft om gezongen en
verteld te worden. Hartverscheurende stukken uit het bezielde en bezielende poëtische

Meeslepend en bezield begeleid door pianiste Nettie Krull. Wees welkom! Graag reserveren via:
www.cultuurboerderij.nl

“Ik ben mijn moeder kwijt.” Zo begint de
voorstelling die theatermaker Madeleine
Matzer maakte over haar moeder, die de
ziekte van Alzheimer kreeg. Over de moeder die ze verloor, maar net zo veel, of misschien wel vooral, over de moeder die ze
vond.
‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ is
een positief verhaal over dementie waarin
Madeleine op zoek gaat naar antwoorden op
de vele vragen rondom het omgaan met dementie. Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de
rol van de moeder met dementie als die van
de zoekende dochter en wordt daarbij muzikaal bijgestaan door Helge Slikker (bekend
van o.a. Miss Molly & Me).

ooit met dementie in aanraking zal komen.
Op vrijdag 16 december om 20.00 uur is de
voorstelling te zien in Gemeenschapshuis De
Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde. Kaarten
kosten € 16,- per stuk (voorverkoop) en zijn te
koop via www.tschouw.nl.

De voorstelling is gemaakt voor theaterliefhebbers, maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals en iedereen die

Deze voorstelling is geprogrammeerd in samenwerking met de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente.

wsz.nl

Bladel
Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

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

De
professionele
pedicure

Pleun Bottram

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

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

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

Sint Clemens
Kerk
O.L.Vr. Tenhemelopneming
tel. 0497-641360
Contactgegevens
pastorie/parochiekantoor
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel
Website: www.parochiepetruspaulus.nl
• Pastorie Bladel: Pastoor Schilder,
telefoon 0497-381234.
Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur.
Tel. 0497-387618.
E-mail: kantoor@parochiepetruspaulus.nl
(Bij afwezigheid wordt u verzocht de
voicemail in te spreken.)
Petrusklepel
Hoe gaat het met de parochie in Netersel? Het
is stiller geworden maar we hebben niet stil gezeten. Er is een inventarisatie gemaakt van alle
spullen van de kerk, van wijwatersvat tot bloemenvaas. Er zijn suggesties gedaan voor een
passende herbestemming. Sommige dingen
kunnen we gebruiken in andere kerken van de
parochie, maar er zijn ook zaken die men graag
in Netersel houdt. Het idee is geopperd om in
de toren van de kerk een ‘lieux de mémoire’
te maken, waar mensen ook een kaarsje kunnen opsteken. Daar staat het kerkbestuur voor
open, al hangt het natuurlijk af van de plannen
van de nieuwe eigenaar (die nog niet bekend
is). In De Poel is er elke twee weken een gebedsviering, maar dat is een eigen initiatief. De
eerstvolgende Mis zal zijn op Tweede Kerstdag,
om 09.30 uur (of eerder als er een uitvaart is).
Op maandagen doe ik huisbezoek in Netersel.
Mensen mogen zich daarvoor opgeven. En elke
eerste maandag schuif ik, als het lukt, aan bij de
buurtlunch. Graag tot ziens!
Pastoor Schilder

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,
ter ere van St. Elisabeth
(m.m.v. Klankbord)
10.30 uur: Aftrap Jaar van Casteren
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel
(m.m.v. parochiekoor)

Maandag 14 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
- Voor een bijzondere intentie
en uit dankbaarheid

H. Albertus de Grote
Dinsdag 15 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

H. Gertrudis
Woensdag 16 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Elisabeth van Hongarije
Donderdag 17 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt
Gebedsdienst

Wijdingsfeest basilieken
HH. Petrus en Paulus
Vrijdag 18 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 19 november
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
Vormselviering
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
Ceciliaviering (m.m.v. parochieel
gemengd koor)

34e Zondag door het Jaar
Zondag 20 november
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
(m.m.v. Plena Laetitia)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel
(m.m.v. Levenslust)

33e Zondag door het Jaar

Dinsdag 15 november

Zaterdag 12 november

19.00 uur: Eucharistieviering
- Henk Lemmens

17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven
in het boek bij Maria
- Jan Sanders
- Corrie Wouters-Sanders en Willem Wouters

Woensdag 16 november
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 13 november

Donderdag 17 november

09.30 uur: Eucharistieviering
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven
in het boek bij Maria
- Jan en Marie van den Bornevan den Borne en overleden gezinsleden
- Mariet Huijbregts
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Cor Hendrikx
- Thom van der Heijden
en Ria van der Heijden-Lavrijsen
- Toon Lavrijsen
- Henk van Loon
- Gerrit Sanders en
Miet Sanders-van den Borne
- Piet Pluijms en overleden familie Wouters
en overleden familie Pluijms
- Kees Lavrijsen-van Eijk
- Bertha en Gérard Maas, dochter Elly,
schoonzonen Kees en Jo, schoondochter
Els en kleinkinderen Victor en Sharon
12.30 uur: doopviering Lieke van Bakel

19.00 uur: Eucharistieviering
- Harrie van Limpt en
Cato van Limpt-Rossiau

Maandag 14 november
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Vrijdag 18 november
17.00 uur: Eucharistieviering
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

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

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 19 en 20 november)
Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie
Bladel zondag:
- René en Judith Huijbregts
(nms. Nelly en de kinderen)
- Alle overledenen van de familie
De Leest-Kolsters (f)
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
- Overleden familie van Rooij, Antoon van
Rooij en Cato van Rooij-Antonise,
hun schoondochters Ria en Jeanne
en hun zonen Frans en Peter
- Willem en Cato van Gerwen-Welling,
Fia en Jan van der Heijden-van Gerwen,
Ann van Gerwen en Cor Snelders
- Miet de Beijer-Bruurs
- Servaes van der Heijden (vw. sterfdag)
Casteren:
- Voor de zieken in de parochie
Hapert:
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Ad Saris
- Gerrit en Greet Meijer-van Gisbergen
Hoogeloon:
- Bert en Kee van Selst-van Rooij
en overleden familieleden
- Leden en overleden leden van Parochieel
Gemengd koor (t.g.v. jubileum en Cecilia)

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 13 november: 10.00 uur. Livestream vanuit omliggende gemeente
Zondag 20 november: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen,
aandacht voor Voedselbank Bladel
Zondag 27 november: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven, doopdienst
- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 27 november: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, 1e Advent en HA
- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl

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

Mededelingen:
- We zoeken nog mensen die in Hapert op
dinsdagen een gebedsviering in de Severinuskapel willen verzorgen.
- Zondag 13 november, na de Mis van 09.30
uur, is in Casteren de aftrap voor het Jaar
van Casteren in Den Aord. Het is een waardevol moment voor de parochianen in Casteren.
- Met ingang van 26 november vervalt op
zaterdag de mis in Bladel. Er zal vanaf die
datum om 17.30 uur een Mis zijn in de Severinuskapel in Hapert.

Rondweg 26 Bladel
Areven 4 Eersel
0497-383193
www.berkenloonen.nl
facebook.com/berkenloonen
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AGENDA
MAANDAG
14 NOVEMBER
T/M
VRIJDAG 18 NOVEMBER

DANKBETUIGING

Graag willen we iedereen bedanken
voor het medeleven, de kaarten en
de condoleances die we ontvingen na het
overlijden van moeder en (super-) oma

Maandag:

Nel Schilders - van Hoof

Dinsdag:

Een speciaal woord van dank aan
Huisartsenpraktijk van Gemerden,
Hospice Merefelt en
uitvaartzorg van den Berk & Loonen
voor de respectvolle wijze
waarop voor haar is gezorgd.

Woensdag:

Kinderen en (achter-) kleinkinderen
Donderdag:

Vrijdag:

08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
13.30 uur-16.30 uur: overleg bestuur SVH
13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
17.30 uur-20.30 uur: griepprik praktijk De Kuil
19.00 uur-21.30 uur: overleg Mantelzorg Café
08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
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/koffie drinken/praatje maken
18.00 uur-20.00 uur: griepprik huisartsenpraktijk Hapert-Hoogeloon
19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik & Tik, bibliotheek
09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre
13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
17.30 uur-20.30 uur: griepprik praktijk De Kuil
08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

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

DANKBETUIGING

Nico van Rooij

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel
in Netersel worden regelmatig gebedsvieringen gehouden.
Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 13 november: 10.00 uur.
Intentie: Wim Hendriks.
- 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. Intentie: Jan Beijens.
Na de viering is er gelegenheid om samen
koffie/thee te drinken. U bent van harte welkom.
U kunt ook een intentie opgeven voor een
gebedsviering via de mail: gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij één van onze leden.

Had hij uw lieve steunende woorden maar zelf kunnen lezen en voelen.
Dank voor de giften aan het KWF kankerbestrijding.
Willy van Rooij-Aarts
John en Ingrid
Amber, Iris met Tom

Een mooi
afscheid
versterkt
de herinnering

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

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

Hartelijk dank voor uw mooie woorden en
vele, vele kaartjes en bloemen die wij mochten ontvangen.
Uw belangstelling was hartverwarmend.
Het stemt ons dankbaar dat zijn betekenis er voor velen toe heeft gedaan,
en voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen
van onze allerliefste Nico.

ruimte
voor
afscheid

9b

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

Susanne Groeneveld
uitvaartbegeleiding
Bladel

06- 33702021
www.
susannegroeneveld.nl

is samenwerkingspartner van

MAALTIJDSERVICE
Lekkere én
gezonde
maaltijden
aan huis
bezorgd!
T. 040 - 204 01 25
www.cateringcontent.nl

11 november 2022

Zien wij jou
tijdens de (online)
informatieKom langs op
avond?
15 november
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 de glasvezel informatieavond. Deze
wordt gehouden op:
• 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.
We organiseren ook een online informatieavond die je vanuit huis via je
computer, tablet of telefoon kunt volgen. Deze vindt plaats op dinsdag 22
november om 19.30 uur. Meld je aan via deltanetwerk.nl of scan de QR-code.

deltanetwerk.nl
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WK 2022 in Qatar
draagt verder bij aan het realiseren van
deze doelstellingen. Vijf stadions - en het
vliegveld - zijn te bereiken met de metro
en de overige drie stadions met de metro
en een shuttle bus. Op wedstrijddagen is
openbaar vervoer gratis voor degenen met
een wedstrijdticket.
Over Qatar
Qatar ligt aan de Perzische golf en grenst
alleen aan Saudi-Arabië. Het land is een
monarchie en heeft zo’n 2,5 miljoen inwoners. In november en december is het in
Qatar 18 tot 24 graden. Tijdens het WK is
het er twee uur later dan in Nederland. Alcohol maakt geen deel uit van het sociale
leven van de Qatari maar gastvrijheid wel.
Daarom kan men alcohol drinken in de
fanzones en bij veel hotels en restaurants.
Daarbuiten is dit niet toegestaan.
Qatar is een conservatief land. Iedereen is
er welkom, maar van de bezoekers wordt
wel verwacht dat ze de lokale cultuur respecteren. Zo worden bijvoorbeeld fysieke
intimiteiten in het openbaar niet op prijs
gesteld en in overheidsgebouwen en op
religieuze plaatsen moet men de schouders en knieën bedekken.

22e editie van het WK voetbal voor mannen vindt van 20 november tot en met 18 december plaats in Qatar. 32 landen nemen
deel aan dit WK en in totaal worden er 64 wedstrijden gespeeld.
Nederland doet voor het eerst sinds 2014 weer mee aan het WK.
Toen werd het Nederlands elftal in Brazilië derde.
Er wordt gevoetbald in acht stadions:
• Khalifa International Stadion (40.000 zitplaatsen)
• Al Janoub Stadium (40.000 zitplaatsen)
• Education City Stadium (40.000 zitplaatsen)
• Ahmad Bin Ali Stadium (40.000 zitplaatsen)
• Al Thumama Stadium (40.000 zitplaatsen)
• Al Bayt Stadium (60.000 zitplaatsen)
• Stadium 974 (40.000 zitplaatsen)
•
Lusail Stadium (80.000 zitplaatsen en
tevens de locatie voor de finale)
Qatar is net zo groot als de provincies
Noord-Brabant, Limburg en Gelderland bij
elkaar. Het gaat dus om een zeer compact
WK: de afstand tussen twee stadions is
maximaal 75 km en minimaal 5 km.
Nederland in groep A
Nederland start het WK in groep A en
speelt op 21 november tegen Senegal (Al
Thumama), 25 november tegen Ecuador
(Khalifa International) en 29 november
tegen Qatar (Al Bayt). In elke groepswedstrijd krijgt het Nederlands elftal steun

Wie won de
meeste WK’s?
• Brazilië 5x
(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
• Duitsland 4x
(1954, 1974, 1990, 2014)
• Italië 4x
(1934, 1938, 1982, 2006)
• Argentinië 2x (1978, 1986)
• Uruguay 2x (1930, 1950)
• Frankrijk 2x (1998, 2018)
• Engeland 1x (1966)
• Spanje 1x (2010)

van zo’n 3.000 Oranjesupporters. FIFA en
Qatar organiseren meerdere fanzones. De
grootste is centraal gelegen in het Al Bidda Park in de hoofdstad Doha. De bekende
Corniche promenade wordt een 7 km lang
ontmoetingscentrum voor fans.
Veiligheid
Veiligheid is voor Qatar een belangrijk aspect van het WK. Voor crowd control zijn
buitenlandse experts in de arm genomen.
Ook is eerder ervaring opgedaan tijdens
onder meer de Arab Cup (1998 en 2021)
en andere internationale sportevents. Het
organisatiecomité zegt dat stewards zich
bij potentiële problemen vooral richten op
de-escalatie en communicatie.

Qatar is ‘sport minded’ en heeft eerder al
het WK handbal, WK wielrennen, WK turnen, WK atletiek, WK amateurboksen en
WK gewichtheffen georganiseerd.

Officiële
WK 2022 bal
De officiële WK bal heet ‘Al Rihla’, wat
‘reis’ betekent in het Arabisch. Het ontwerp is gebaseerd op de Arabische
cultuur en architectuur. De afgelopen
maanden heeft de WK bal letterlijk
ook een reis gemaakt, want hij heeft 10
wereldsteden bezocht ter promotie van
het WK voetbal.
Uit data en testen in diverse laboratoria
is gebleken dat dit de meest snelle bal
tot nu is. De bal zou moeten uitblinken
op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid en stabiliteit in de lucht.
Er is ook aan het milieu gedacht. Door
gebruik te maken van enkel lijm en inkt
op waterbasis is de bal de meest duurzame uit de WK geschiedenis. Daarnaast zal Adidas 1% van de omzet van
deze nieuwe Al Rihla bal doneren aan
Common Goal, een stichting opgericht
door de Spaanse voetballer Juan Mata,
dat zich inzet voor diverse voetbalprojecten in de wereld.

Voor golf, tennis, motorsport en autosport
(Formule 1) vinden er jaarlijks belangrijke
internationale toernooien en wedstrijden
plaats.
Het aankomend WK zwemmen en WK
judo worden eveneens in Qatar gehouden.

Scoor je nieuwe outfit bij
Denim Sports Bar!

Het streven van de organisatie is om een
duurzaam en liefst CO2-neutraal event
te organiseren. Dit onder meer door gebruik te maken van groene energie, afval te recyclen en water te besparen. De
gebouwen zijn ontworpen om minimale
impact te hebben op het milieu en de compactheid van het WK in combinatie met
het uitgebreide openbaar vervoernetwerk

En waar werden
ze gespeeld?
- 1930 Uruguay
- 1934 Italië
- 1938 Frankrijk
- 1950 Brazilië
- 1954 Zwitserland
- 1958 Zweden
- 1962 Chili
- 1966 Engeland
- 1970 Mexico
- 1974 Duitsland
- 1978 Argentinië
- 1982 Spanje
- 1986 Mexico
- 1990 Italië
- 1994 Verenigde Staten
- 1998 Frankrijk
- 2002 Japan/Zuid-Korea
- 2006 Duitsland
- 2010 Zuid-Afrika
- 2014 Brazilië
- 2018 Rusland

De
wedstrijden
zijn bij ons
live te
volgen!

Merken o.a.:
Butcher of Blue, Drykorn,
G-Star RAW, Anerkjendt,
Woodbird, Nudie Jeans,
Minimum, Forét, Miracle of
Denim, Garment Project.

Denim Sports Bar

Nieuwstraat 32 | Eersel
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OPHEFFINGS
UITVERKOOP

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO
VAN

T/M ZATERDAG
3 DECEMBER
wE KOMEN OOK MET
ONZE GORDIJNBUS
BIJ JE LANGS!

Ook alle
kerstar tikelen

50%

50%

kor ting

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

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

Al vanaf € 26,95 m²

0497-645800
www.bam-wonen.nl

Whatsapp 06-30567913
BAM Wonen & Lifestyle

Lange Voren 1 5541 RS Reusel

info@bam-wonen.nl
bam_wonenenlifestyle

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

Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013
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WK-finale 2010 in
Huize Kempenland
Het WK van 2010 in Zuid-Afrika ligt nog vers in mijn geheugen.
Alle wedstrijden van Oranje keek ik toen in Huize Kempenland
in Bladel. Niet dat ik daar toen al gesetteld was, maar mijn vader
wel. Ik had hem beloofd alle wedstrijden van het Nederlands
elftal samen te kijken in zijn kamertje, kamer 305 om precies
te zijn. Mooi uitzicht op het grasveld aan de Europalaan met
dartelende konijnen en uiteraard zijn vogelkooitje met af en toe
een meesje erin. Maar niet als Oranje moest spelen. Dan waren
zijn ogen negentig minuten lang uiterst geconcentreerd op het
scherm gericht.
Hij genoot van elke wedstrijd en ik van iedere
minuut die we samen keken. Mijn vader en
ik. Samen met meestal ook nog wat andere
broers en zus om het familie- en Oranjegevoel nog wat te versterken. Toen ‘we’ uiteindelijk de finale tegen Spanje hadden bereikt, keek ie me nog eens een keer met een

schuin oog aan. Die wedstrijd zou ik zeker
wel ‘in het café’ kijken? Toen ik zei dat ik veel
liever in zijn (snikhete) kamertje keek dan
bij de Europaclub kreeg hij de bevestiging
die hij eigenlijk ook wel heel graag wilde
horen. Vader en zoon kijken samen naar de
finale van het WK Voetbal.
Pa is 89 en levert beetje bij beetje in.
Realiseert zich dat dit zeer waarschijnlijk
zijn laatste WK-finale ooit wordt. Dat beseffen ook de superaardige verpleegsters van
Huize Kempenland: Christel, Christine en
zijn kleindochter Eline natuurlijk.
Zijn kamer is versierd met oranje slingers en
de wuppies van Albert Heijn vindt ie ook wel
grappig. Dierenvriend hé. Teckel Messi van
Studio Brasil (WK 2014) lag toen helaas nog
niet als stamgast op de bank.

Afijn, we kijken naar de finale en ik zie zijn
hoofd eerst oranje worden en daarna donkerrood. Na negentig minuten is het nog
steeds 0-0. Verlenging. Half 11. Bedtijd dus,
maar hij mag vandaag wat langer opblijven.
De zusters schenken zelfs nog een extra
glaasje advocaat in. Vindt ie eigenlijk maar
niks, die verlenging. Hij is net zo bekaf als
Arjen Robben, die vrij voor de keeper komt
maar faalt. Mijn vader geeft de moed een
beetje op en zo ook het Nederlands elftal.
Als Iniesta onze keeper Stekelenburg in de
116e minuut weet te verschalken, pakt hij
heel langzaam zijn rollator vast. Het is afgelopen, ik ga slapen. Ik kijk de wedstrijd nog
even af, terwijl mijn vader al bijna op een oor
ligt. Tot over vier jaar, zeg ik met een lach. Hij
kijkt me, wederom met een schuin oog, aan
dat ik hem in de maling wil nemen.

Zoals ik wel vaker deed maar hij ook bij ons.
Houteren spijkers halen bij de buren op 1 april.
Ook zijn kleinkinderen trapten er steevast in.
Voetbalhumor, zullen we maar zeggen.
Waar blijft de tijd? Weet u nog waar het WK
in 2018 werd gespeeld? O ja, Rusland. Frankrijk werd wereldkampioen. Zoals Duitsland
in 2014 zijn vierde wereldtitel binnenhaalde.
Dit jaar kijk ik dus weer gewoon ‘in het café’,
bij vrienden of gewoon gezellig thuis met de
familie. Nou ja gewoon, een WK in de woestijn dat in de winter gespeeld wordt kun je
niet gewoon noemen. Maar tóch, voordat
de wedstrijd Nederland-Senegal begint zal
ik met een schuin oog nog even naar boven
kijken: fijn WK pap!

Teurlings
de Mulder

Alles weten over

dé pijnloze behandeling tegen:
ARTROSE

Gratis bezorging in de regio*

OSTEOPOROSE
WERVELKLACHTEN
SPORTBLESSURES

Deskundig advies

SPIERSCHEURINGEN

Dierenspeciaalzaak
Diervoeders
Fourage
MBST-Informatiesessie
Meld u aan via onze website en vind daar nadere
informatie over datums en aanvangstijden
Bel ons via

0497-229054

Stuur ons een e-mail

info@mbst.nl

Kijk op

mbst.nl

Meststoffen
*bij een afname van minimaal 25,Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555

MBST BV Fabrieksweg 6, 5531 PP Bladel

www.teurlings-demulder.nl
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Heeft u nog
"oud" goud liggen?
De goudprijs is nog nooit
zo hoog geweest dus lever
het nu bij ons in tegen een
gunstige prijs of laat er een
nieuw sieraad van maken...

Winterviolen & vaste planten
Openingstijden

Juwelier en Goudsmederij Bladel

Onze openingstijden: Maandag gesloten.
Dinsdag t/m donderdag 9:30-18:00 uur.
Vrijdag 9:30-20:00 uur / Zaterdag 9:30-17:00 uur.
info@edelsmidsebladel.nl
www.edelsmidsebladel.nl

Sniederslaan 17a
5531 EG Bladel
Tel 0497 - 38 79 36

Ma t/m Wo
Do t/m Vr
Za

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

www.vandommelenbloemen.nl
U vindt bij ons

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

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE
IS BINNEN!
StrakCOLLECTIE
en sfeervol
Wij bieden een grote keuze in:

• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen

Gratis
• Vitrages
} gemeten
• Zonwering
en geplaatst

• Gordijnstoffen
• Inbetweens
• Tapijt
• Vinyl

gratis gemeten,
gemaakt en
gehangen.

}

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

• Dekbedden, hoeslakens,
kussens

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt!

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

Turnhoutseweg 14

• Reusel • Tel/Fax: 0497-64 17 98

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

Lekker als
shotje of
borrel!

Openingstijden:
maandag
gesloten
dinsdag
08.30 - 17.30 uur
woensdag
08.30 - 18.00 uur
donderdag
08.30 - 18.30 uur
vrijdag
08.30 - 20.00 uur
zaterdag
08.00 - 17.00 uur

ACTIES!

Onze keuken wordt het
hart van uw huis!

Kijk voor allerlei leuke
ZOMERSE ACTIES op onze
facebook- en instagrampagina

HANDIG!
Wijnslijterij Hendriks
Oude Prov. weg 62
5527BR Hapert
0497 – 381565

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

www.wijnslijterijhendriks.nl
Dinsdags gesloten

Maak een afspraak via
onze website en
facebookpagina!
Markt 32 Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl
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de Kempen viert voetbalfeest in Stuttgart

Het WK 2006 vond plaats in Duitsland. Koning Voetbal was er
live bij, samen met heel veel andere Kempische voetbalfans.
Het werd op de WK-camping van Perry en Louis een feest
van verbroedering, sfeer en heel veel gezelligheid. En de stad
Stuttgart was één dag van ons...
Op dinsdagmiddag tijdens de kindercarnaval 2006 werd het idee geboren. We zouden
gaan, kaartjes of geen kaartjes. Een ticket
bemachtigen voor zo’n geweldig wereldevenement zou trouwens sowieso moeilijk worden. Maar netwerken deden we in die tijd
ook al. Via Voetbalweekend.nl uit Bladel, het
voetbalbedrijf van Perry Lavrijssen en Louis
Broers, kregen we een fantastisch arrangement aangeboden voor Nederland-Ivoorkust
d.d. 16-06-2006. Met twee hotelovernachtingen op fietsafstand van de WK-camping van
Perry en Louis.
Gesprekken op niveau
Donderdagmiddag vertrokken we, twee
PSV-supporters (Peter en Ronald) en twee
Feyenoord-supporters (Jos en ik). Maar nu
even niet, alleen Oranje telt. Als we tegen de
avond ons hotel in Karlsruhe bereiken, kijken
we in een plaatselijke kroeg Engeland tegen het team van ‘onze’ Leo Beenhakker:
Trinidad & Tobago. De overheerlijke Duitse
halve liters gaan er goed in en het niveau
van de gesprekken neemt met de minuut
toe. Ze gaan over de mooiste doelpunten
aller tijden. Volgens Jos was die van Van
Basten in 1988 heel mooi, maar hij is daarna toch nog één keer blijer geweest met ook
een hele mooie goal. Ik wist meteen welke
hij bedoelt: het doelpunt van Pierre van
Hooijdonk in 2002 in de laatste minuut van
de halve finale van de UEFA-cup tussen PSV
en Feyenoord. Met dank aan routinier Jan
Heintze. Ronald en Peter zeggen
dat ze zich die avond niet meer
actief kunnen herinneren,
Mark Rutte heeft dat later
van hen overgenomen.
Fan Fest
Na het avondeten
brengen we een bezoek aan de nabij gelegen WK-camping.
Uit de boxen klinkt
een bekende stem.
Niet van Lee Towers
deze keer maar onze eigen Cor Boon (zie foto),
die een fantastische versie
van ‘You’ll never walk alone’
ten gehore brengt. Driehonderd
Oranjesupporters, waarvan heel veel
Kempenaren, zingen luidkeels mee. Met
Joris Tuns haal ik herinneringen op aan de
EK-camping in Portugal 2004. Joris heeft
inmiddels verkering en gedraagt zich deze

avond voorbeeldig, dat is even wennen. We
gaan vroeg slapen (half 3) want vrijdagochtend vertrekken we al om half 10 voor ‘de
wedstrijd’. Onze bus pikt, samen met zeven
andere bussen, ook de Oranjesupporters
van de WK-camping op, al duurt het even
voordat ze allemaal ontwaakt zijn. Even later
zijn we met acht bussen op weg naar Stuttgart, waar we rond het middaguur arriveren.
In het centrum is het dan al een dolle boel.
Duizenden Oranje-supporters hebben de
weg gevonden naar het Schlossplatz, waar
het Fan Fest (perfect georganiseerd!) wordt
gevierd. Het immense plein en de omliggende straten zijn veranderd in één grote Oranje zee. Op de Duitse radio wordt gesproken
over een zwoel, warme vrijdag. De bierpompen draaien op volle toeren en Kempische
vrienden uit Casteren, Hapert, Hulsel, Bladel,
Knegsel en Riethoven hebben elkaar al snel
gevonden. De stemming zit er fantastisch in.
Géén onvertogen woord, géén relletjes, toen
kon dat nog. Vroeger wou ik nog wel eens
mopperen op de Duitsers, vanaf 2006 heb
ik volop sympathie voor onze Oosterburen.
Gastvrij, vriendelijk en uiterst behulpzaam,
daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen!
Evaluatie
Terwijl veel Oranje-supporters halverwege
de middag in colonne richting het Gottlieb
Daimler Stadion vertrekken, blijven wij gezellig nog even op het plein zitten. Op de
metershoge beeldschermen kijken
we naar Argentinië-Servië
Montenegro, uitslag 6-0.
Rond 5 uur vertrekken wij met de metro richting stadion.
We maken gezellig
een praatje met
vier supporters uit
Trinidad & Tobago.
Ze zijn lovend over
Leo, en terecht.
Maar als we proberen uit te leggen
dat het Leo-effect
meestal na één jaar
al is uitgewerkt, wordt
de sfeer toch nog even
grimmig. Gauw uitstappen,
nog even een Bratwurstje met
een Halbliter, en daarna plaatsnemen achter het doel. Jetzt geht’s loss. We
beginnen fantastisch en staan na een half
uur al met 2-0 voor. Doelpunten Van Persie
en Van Nistelrooij.

Tijdens de rust tref ik Marianne Timmer (zie
foto). Als ze vraagt of ik met haar op de foto
wil, is dat natuurlijk geen probleem. Uiteindelijk winnen we nog maar net met 2-1 en
gaan we in een overvolle metro weer richting Schlossplatz. De bus vertrekt om 23.00
uur maar wij gaan nog niet mee. We kwamen namelijk voetbalvriend Gaston tegen,
die vertelde dat hij over een uurtje jarig was.
Ook dat moest gevierd worden en per taxi
kwamen we diep in de nacht weer bij ons
hotel in Karlsruhe terecht, waar we nog een
kroegje open troffen voor een afzakkertje
en de evaluatie. De volgende ochtend treffen we op de terugreis naar huis het voetbalbusje van Voetbalweekend.nl met een
kapotte band langs de snelweg (zie foto).
We helpen een handje en lezen de tekst op
de auto: ‘Tel de ballen in het busje en win

een weekend Barcelona!’ We maakten tussendoor snel een inventarisatie en ons volgende voetbalreisje zat weer in de pocket.
Schande
Oranje zelf kwam vrij snel daarna ook gewoon naar huis. Naast de overwinning tegen Ivoorkust werd ook Servië Montenegro
(1-0, Robben) aan de zegekar gebonden. Tegen Argentinië bleef het 0-0, waarna Oranje
in de achtste finale Portugal ontmoette.
Het werd een spijkerhard duel met maar
liefst zestien gele en vier rode kaarten! Zo
eindigde Fan Fest in grote mineur. Er werd
schande gesproken over Oranje. Italië werd
dat jaar wereldkampioen door in de finale
Frankrijk na strafschoppen te verslaan.
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De WK favorieten voor de Gouden Bal
Quizvraag: wat hebben Kylian Mbappé, Andres Iniesta, Thomas
Müller, Xavi en Rivaldo met elkaar gemeen? Er zijn twee juiste
antwoorden. Het eerste is dat ze allemaal de wereldbeker als
winnaars omhoog hebben gehouden. Maar ook juist is dat ze
wereldkampioenen zijn die nooit de Gouden Bal voor beste
speler van het WK voetbal wonnen.
De wereldkampioen levert niet altijd de
Gouden Bal winnaar
Slechts één keer in de vier jaar heeft een
voetballer de kans om de Gouden Bal te
winnen. Daarbij helpt het natuurlijk als je
land het goed doet maar het is zeker niet
zo dat de wereldkampioen automatisch de
Gouden Bal winnaar levert. De laatste vier
WK’s was dit zelfs helemaal niet het geval.
Vorige Gouden Bal winnaars
De laatste Gouden Bal werd gewonnen
door de verliezend finalist en regisseur op
het middenveld van Kroatië, Luka Modric. De drie toernooien daarvoor werden
achtereenvolgens Zinédine Zidane, Diego
Forlán en Lionel Messi bekroond met de
prijs voor beste voetballer van het toernooi.
Twee keer kwam een Nederlander dichtbij winst van de Gouden Bal. Bij het toernooi van 2010 in Zuid-Afrika won Wesley
Sneijder de Zilveren Bal en vier jaar later in
Brazilië nam Arjen Robben de Bronzen Bal
mee naar huis.
De opvolger van Luka
Zoals elk wereldkampioenschap wordt er
ook nu weer druk gespeculeerd over wie
de meest prestigieuze, individuele prijs van
het WK zal veroveren. Als we kijken naar de

Lionel Messi

voorspellingen van de bookmakers waar je
kunt wedden op het WK dan zijn er een
aantal uitgesproken favorieten.
De favorieten voor de Gouden Bal
Volgens de wedkantoren maakt Kylian
Mbappé de meeste kans op het vergulde
balletje. Heel verwonderlijk is dit niet, de
rappe Fransman schiet jaar na jaar de hele
Ligue 1 aan gort en loopt in het shirt van de
nationale ploeg bijna 1-op-2. Bovendien is
de verwachting dat de selectie van Frankrijk ver zal komen tijdens het WK, wat betekent dat Mbappé veel kansen krijgt om zijn
klasse te tonen.
De grootste concurrentie voor de Gouden
Bal komt van Lionel Messi. De Argentijn
staat voor zijn laatste wereldkampioenschap ooit en is erop gebrand nog één keer
zijn klasse te laten zien. Bij Paris Saint-Germain en in de Argentijnse ploeg heeft hij,
na een wat mindere periode, in ieder geval
weer een sterke vorm te pakken.
Outsiders voor de Gouden Bal
Harry Kane, Kevin de Bruyne en Neymar Jr.
complementeren de top 5 van favorieten
voor het winnen van de Gouden Bal. Voor
Kane en De Bruyne zal veel afhangen van

de vorm van de nationale ploeg. Zowel
Engeland en de Rode Duivels waren in
aanloop naar het WK 2022 wisselvallig en
behoren bijvoorbaat niet tot de favorieten
voor titelwinst.
Brazilië is dit wel en dus wordt hun sterspeler Neymar gezien als een gevaarlijke
outsider voor het winnen van de bokaal.
Liever niet winnen
Om hun ultieme droom van een wereldtitel

uit te laten komen moeten de heren winst
van de Gouden Bal wellicht uit het hoofd
zetten. Sinds de invoering van de Gouden
Bal in 1982 won slechts drie keer een voetballer zowel de wereldtitels als de Gouden
Bal. In 1982 was dit Paolo Rossi, vier jaar
later Diego Maradona en in 1994 Romário.
Het lijkt hiermee voor de sterren uit te
draaien op een keuze tussen individueel
schitteren of je schikken naar het team
voor het hogere doel.

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND- EN INFRAWERKEN
Meerheide 242, 5521 DW Eersel
Telefoon 0497 - 360515
info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl
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WEDSTR

GROEP A

QATAR - ECUADOR

:

SENEGAL - NEDERLAND

:

QATAR - SENEGAL

:

NEDERLAND - ECUADOR

:

ECUADOR - SENEGAL

:

NEDERLAND - QATAR

:

Zo. 20 nov 17:00

Ma. 21 nov 17:00
Vr. 25 nov 14:00
Vr. 25 nov 17:00

Di. 29 nov 16:00
Di. 29 nov 16:00

Al Bayt

:

VERENIGDE STATEN - WALES

:

WALES - IRAN

:

ENGELAND - VER. STATEN

:

WALES - ENGELAND

:

IRAN - VERENIGDE STATEN

:

Vr. 25 nov 11:00
Vr. 25 nov 20:00

Di. 29 nov 20:00
Di. 29 nov 20:00

:

Khalifa

Vr. 9 dec 20:00

Al Bayt

Khalifa

Winnaar Groep A

Tweede Groep B

:

MEXICO - POLEN

:

POLEN - SAOEDI-ARABIE

:

ARGENTINIE - MEXICO

:

POLEN - ARGENTINIE

:

SAOEDI-ARABIE - MEXICO

:

Di. 22 nov 17:00

Za. 26 nov 14:00
Za. 26 nov 20:00

Wo. 30 nov 20:00
Wo. 30 nov 20:00

Kwart Finale 3
Winnaar 8e Fin. 3

:

Ahmad Bin Ali
Al Bayt
Ahmad Bin Ali
Al Thumama

Za. 3 dec 16:00

Winnaar 8e Fin. 4

Khalifa International

Tweede Groep D

Za. 10 dec 20:00

Za. 3 dec 20:00

Al Bayt Stadion

Halve Finale 1
Winnaar Kw. F. 1

Winnaar Kw. F. 2

:

:

Lusail
Stadion 974

:

Achtste Finale 2

GROEP C

Di. 22 nov 11:00

Lusail

Ahmad Bin Ali

Winnaar Groep C

ARGENTINIE - SAOEDI-ARABIE

Winnaar 8e Fin. 2

Khalifa

Achtste Finale 1

ENGELAND - IRAN
Ma. 21 nov 20:00

Winnaar 8e Fin. 1

Al Thumama

GROEP B
Ma. 21 nov 14:00

Kwart Finale 1

Al Thumama

Ahmad Bin Ali

Di. 13 dec 20:00

Education City
Lusail
Stadion 974

Troost

Achtste Finale 3
Winnaar Groep B

Tweede Groep A

Verliezer Halve Finale 1

Lusail

:

GROEP D

Zo. 4 dec 20:00

DENEMARKEN - TUNESIE

:

FRANKRIJK - AUSTRALIE

:

TUNESIE - AUSTRALIE

:

FRANKRIJK - DENEMARKEN

:

AUSTRALIE - DENEMARKEN

:

TUNESIE - FRANKRIJK

:

Di. 22 nov 14:00
Di. 22 nov 20:00

Za. 26 nov 11:00
Za. 26 nov 17:00

Wo. 30 nov 16:00
Wo. 30 nov 16:00

Education City
Al Janoub
Al Janoub

Za. 17 dec 16:00

Achtste Finale 4
Winnaar Groep D

Stadion 974

Tweede Groep C

Zo. 4 dec 16:00

Al Thumama

Winnaar Halve Finale 1

Zo. 18 dec 16:00

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 afhalen!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

:

FIN

:

Al Janoub
Education City

Al Bayt Stadion

Bekijk de WK-wedstrijden
van oranje bij

WWW.PVANDEVEN.NL

Lusail

:
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RIJDSCHEMA

GROEP E

Winnaar 8 Fin. 5

Winnaar 8 Fin. 6

:

JAPAN - COSTA RICA

:

SPANJE - DUITSLAND

:

JAPAN - SPANJE

:

COSTA RICA - DUITSLAND

:

Zo. 27 nov 11:00
Zo. 27 nov 20:00

:

Do. 1 dec 20:00

Education City

Kwart Finale 4
Winnaar 8e Fin. 7

SPANJE - COSTA RICA
Wo. 23 nov 17:00
e

Vr. 9 dec 16:00

:

Wo. 23 nov 14:00

Kwart Finale 2
e

DUITSLAND - JAPAN

Do. 1 dec 20:00

Winnaar Groep E

Tweede Groep F

MAROKKO - KROATIE

:

BELGIE - CANADA

:

BELGIE - MAROKKO

:

KROATIE - CANADA

:

KROATIE - BELGIE

:

CANADA - MAROKKO

:

Wo. 23 nov 11:00
Wo. 23 nov 20:00

:
Za. 10 dec 16:00

:
Al Thumama

Al Janoub

Achtste Finale 6

Winnaar Kw. F. 4

Winnaar Groep G

Zo. 27 nov 17:00

Do. 1 dec 16:00

Al Bayt
Khalifa
Al Bayt

Al Bayt
Ahmad Bin Ali
Al Thumama
Khalifa
Ahmad Bin Ali
Al Thumama

Tweede Groep H

:
Al Bayt Stadion

Ma. 5 dec 20:00

Verliezer Halve Finale 2

Stadion 974

Winnaar Groep F

ZWITSERLAND - KAMEROEN

:

BRAZILIE - SERVIE

:

KAMEROEN - SERVIE

:

BRAZILIE - ZWITSERLAND

:

KAMEROEN - BRAZILIE

:

SERVIE - ZWITSERLAND

:

Do. 24 nov 11:00
Do. 24 nov 20:00

Ma. 28 nov 11:00

Achtste Finale 7

t-ﬁnale

Ma. 28 nov 17:00

Tweede Groep E

Vr. 2 dec 20:00
Vr. 2 dec 20:00

:

Ahmad Bin Ali

GROEP G

:
Wo. 14 dec 20:00

Zo. 27 nov 14:00

Do. 1 dec 16:00

Halve Finale 2
Winnaar Kw. F. 3

Ma. 5 dec 16:00

Al Thumama

GROEP F

Achtste Finale 5

Winnaar 8e Fin. 8

Khalifa

Al Janoub
Lusail
Al Janoub
Stadion 974
Lusail
Stadion 974

:
Khalifa International

NALE

Di. 6 dec 16:00

:

Winnaar Groep H

Di. 6 dec 20:00

Tweede Groep G

PORTUGAL - GHANA

:

ZUID-KOREA - GHANA

:

PORTUGAL - URUGUAY

:

ZUID-KOREA - PORTUGAL

:

GHANA - URUGUAY

:

Ma. 28 nov 14:00
Ma. 28 nov 20:00
Vr. 2 dec 16:00

Lusail

Dé E-bikespecialist
van de Kempen!
Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen • Sparen
Lenen • Krediet • Pensioen

CONCERT SIGNS

www.signs-usa.nl

:

Do. 24 nov 17:00

:
Lusail

URUGUAY - ZUID-KOREA
Do. 24 nov 14:00

Achtste Finale 8
Winnaar Halve Finale 2

GROEP H

Education City

Sniederslaan 63-65 • Bladel
www.bito.nl

Vr. 2 dec 16:00

Education City
Stadion 974
Education City
Lusail
Education City
Al Janoub
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‘De Oranjekoorts begon op het
strand van Marseille’

WK 1998:

Een tiental Kempische voetbalsupporters stond in 1998 aan de basis
van onze nu alweer oplopende Oranjekoorts. Oranjepleinen waren er
toen nog niet, maar op het strand van Marseille zag je wel de eerste
samenklontering van Oranje-supporters ontstaan.

Marco van Brussel was één van de gangmakers: “Om aan kaartjes te komen, moest
je in die tijd eerst nog lid worden van de
supportersclub van Oranje. Voor welke
wedstrijd je kaartjes kreeg was gewoon een
tombola. Wij kregen kaartjes voor de kwartfinale Nederland-Argentinië. Laat dat nou
net ook de mooiste wedstrijd van het hele
WK geweest zijn.”
Walkie-talkie
Met twee busjes én twee bungalowtenten
werd er afgereisd naar het zonnige Zuiden.
Jos Corsten denkt er nog met veel plezier
aan terug: “Het werd één groot voetbalfeest.
Ook onderweg hadden we al volop bekijks,
onder andere als we met z’n allen een rondootje deden op de parkeerplaats. Roger
Coolen van Cosec Beveiliging was zijn tijd
ver vooruit. Via een walkie-talkie zorgde hij
voor een vloeiende communicatie tussen
de twee busjes en hij belde zelfs al met een
mobiele telefoon, ter grootte van een broodtrommel, naar huis.” Volgens Marco zat de
stemming op de camping er ook prima in:
“We begonnen iedere morgen met het zingen van het Wilhelmus, dan was iedereen in
ieder geval meteen wakker. Daarna gingen
we lekker naar het strand. De dag vóór Nederland-Argentinië keken we op het strand
Frankrijk-Italië op groot scherm. Daar deden
we balletje hooghouden wie het dichtst bij
het scherm kwam. Als ik me goed herinner
werd Addy Bleijs uiteindelijk winnaar.” De

volgende dag stond in het teken van ‘de
wedstrijd’. Jos: “Onderweg kwamen we nog
in een bruiloft terecht. De bruidsmeisjes wilden maar al te graag met die rare Oranjesupporters op de foto. Daarna gingen we naar
het strand, daar is volgens mij de Oranjekoorts ontstaan. Nog geen Oranjecampings
en Oranjemarsen naar het stadion, maar wel
de eerste samenklontering van Oranje-supporters. Het was allemaal nog lekker rustig
op het strand, maar wel heel gezellig met ook
nog een DJ erbij, herinner ik me nog.”

Den Bels, maar Marco, Jos en zijn Kempische kornuiten zaten in het met 55.000
toeschouwers nokvolle stadion: “De sfeer
was geweldig en de wedstrijd super spannend. Het moment van de wedstijd kwam in
de 89e minuut bij een 1-1 stand. Het doelpunt van Bergkamp was er eigenlijk een uit
een stripverhaal. Misschien wel de mooiste
Oranje-goal ooit. Een lange pass van Frank
de Boer werd vakkundig afgewerkt door
Dennis Bergkamp, die daarmee wereldberoemd werd. Nog wel leuk om te vermelden:
nét toen de lange bal van De Boer door de
lucht werd verstuurd, riep onze vriend Perry
dat Bergkamp onderhand maar eens moest
worden gewisseld. Leed volgens Perry te
veel balverlies, later hebben we daar samen
nog vaak om gelachen.”
Polonaise gestopt door politie
Ook Oranje-fan Piet van Loenhout heeft
de wereldgoal van Bergkamp en het feest
daarna nog haarfijn op zijn netvlies staan:
“Wij zaten precies in de lijn van het schot
dat het doelpunt van Bergkamp opleverde
en zagen de bal er als in een slow-motion
ingaan. Als er nog ooit beelden van op TV
komen, herken ik ons (en mezelf) daar nog
op; volledig geschminkt en met potsierlijke
hoofddeksels op. Enkele spelers van Oranje
kwamen na de wedstrijd naar ons vak, dat
veel support had gegeven en gooiden hun
voetbalschoenen naar ons toe. We zaten
echter te hoog om die te kunnen vangen.”
Piet vervolgt: “Na de wedstrijd zaten en lagen de Argentinië-supporters jammerend
langs de weg. De Nederlandse supporters
zetten daarentegen een polonaise in (en ik

liep toevallig voorop). Op een gegeven moment kwam de politiecommissaris van Marseille met een grote Peugeot met chauffeur
op ons afgereden en vroeg om de polonaise
te stoppen omdat die een gevaar opleverde voor de verkeersveiligheid. We liepen
door alle rode stoplichten. Ik vroeg om nog
één rondje te mogen lopen en beloofde om
daarna de polonaise te ontbinden. Dat vond
hij goed en ook het ontbinden van de polonaise daarna lukte meteen. We kregen een
duimpje van de commissaris.”
Penalty’s
In Nederland waren inmiddels oranje mayonaise en oranje bh’s te koop. De wereldpers schreef dat het Nederlands elftal hard
op weg was om het magische voetbal van
1974 te laten herleven en misschien nog
wel te overtreffen. Marco, Jos en Piet tot
slot: “We hadden nog bijna kaartjes voor
de halve finale Nederland-Brazilië weten te
bemachtigen, ook in het Stade Vélodrome
van Marseille. Helaas lukte dat op het laatste moment helaas net niet.” Maar net als in
1974 tegen ging het ook nu fout. Té weinig
Oranjespelers behaalden tegen Brazilië hun
topvorm en ook nu waren de oranje druiven zuur. Na honderdtwintig bloedstollende
minuten stond er 1-1 op het scorebord en
kwam het aan op penalty’s. Cocu en Ronald
de Boer misten en Brazilië ging door naar de
finale. Gastland Frankrijk werd in het Stade
de France glansrijk wereldkampioen door
Brazilië met 3-0 te verslaan. Waarvan akte.

Kraker
Nederland beschikte dat jaar over een uitstekend team. De meeste internationals
waren in topvorm: Seedorf, Davids, Bergkamp, Overmars, Winter en De Boertjes, om
er maar wat te noemen. Oranje opende de
poulewedstrijd tegen België, in Parijs bleef
het 0-0. In Marseille werd Zuid-Korea met
5-0 aan de zegekar gebonden. De derde
poulewedstijd vond plaats in Saint-Etienne.
Tegen Mexico werd het 2-2, waarna Joegoslavië in de achtste finale onze tegenstander werd. In Toulouse werd er met 2-1 gewonnen, doelpunten Bergkamp en Davids
(90e minuut).
En toen dus echt ‘de wedstrijd’. Nederland-Argentinië kwartfinale 4 juli 1998 in
Marseille. Voetballiefhebbers van toen weten bijna allemaal nog wel waar ze die wedstrijd op zaterdagmiddag keken. Ik bij Café

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

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

CONTAINER HUREN

2 tot 20 kuub
voor € 90,-

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

Tel. 06 - 20 32 31 08
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Vingerhoets
Autobedrijf
Luxe paraplu
t.w.v. € 24,95

Van Bommel
Optiek
Zonnebril
t.w.v. € 59,-

Wijnslijterij
Hendriks
Kadobon
t.w.v. € 25,-

IJssalon
Piccolo
3 kadobonnen
t.w.v. € 10,-

De Edelsmidse
Kadobon t.w.v. € 50,-

Tuincentrum
zondag
6 november open van 12:00
Groenen

Bakkerij Wieland
Kadobon
t.w.v. € 25,-

Kadobon
t.w.v. € 25,-

AFHALEN VAN KWALITEITS SUSHI

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES
Lunch ma t/m zo 12.15-16.00 uur
Diner ma & wo 17.00-22.00 uur
Diner do t/m zo 17.00-22.30 uur
Kinderen 4 t/m 11 jaar, per leeftijdsjaar
kinderen t/m 3 jaar gratis

TopShop
Kadobon t.w.v. € 50,€ 20,95

Restaurant Nagoya€€ 25,50
27,50
€ 1,80
Kadobon
Onbeperkt
eten • €
Reserveren
t.w.v.
50,-is gewenst

Signs USA
Kadobon
t.w.v. € 50,-

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

Kapperzzz - 2 x Perfecte voetbalcoupe
incl. Reuzel stylings set
Liberty Foodbar
Kadobon
t.w.v. € 50,-

Voet en Goed
Kadobon
t.w.v. € 50,-

St
-blo
3 blo

€2

La Gare
Kadobon t.w.v. € 35,-

3 vo

de Grootste Sfeer- &
Kerstshow van de Kempe

Alll Dagee Opee Too Kerso

acties geldig van
04-11 t/m 10-11-2022

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

Openingstijden:
Ma. t/m Do.: 09
Vrijdag:
09
Zaterdag:
09
Zondag:
12

WK 2022

Dé E-bikespecialist
van de Kempen!

Sniederslaan 63-65 • Bladel
www.bito.nl
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Doe ook mee met de

wk pool
gratis - geen inschrijfkosten
Wie mag er mee doen?
Deelname aan deze WK-Pool is gratis
en bedoeld voor de inwoners uit het
verspreidingsgebied van PC55.
Dit betreft de gemeente Bladel,
de gemeente Reusel-De Mierden
en de dorpen Vessem en Duizel.

Maak kans op
een mooie prijs!
Er zijn prijzen te winnen die beschikbaar
zijn gesteld door lokale ondernemers.

Ga naar www.pc55-wkpool.nl
• Klik op ‘registreren’ of ‘aanmelden nieuwe speler’. Vul je gegevens in en bevestig dit.
• Je ontvangt een bevestiging per e-mail. Je kunt nu deelnemen en jouw voorspellingen invoeren.
Tip
Lees alle spelregels goed door
zodat je de meeste kans maakt op
een hoge score (zie knop ‘spelregels’).

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 afhalen!

Vul je voorspellingen in op de website via de knop ‘mijn voorspelling’.
• De uitslagen zijn tot 1 minuut voor aanvang van de wedstrijd in te voeren of aan te passen.
• De poule-eindstanden dienen vóór de start van het toernooi ingevuld te worden.
• De kampioen, topscorer, het totaal aantal gele/rode kaarten en het
totaal aantal toernooidoelpunten dienen vóór de start van
het toernooi ingevuld te worden.
• De uitslagen van de achtste/kwart/halve finales/finale kun je
invoeren/aanpassen tot 1 minuut voor aanvang van de wedstrijd.
• De landen in de knock-out finales hoeven niet voorspeld te worden.
Deze worden automatisch ingevuld.
De standen zijn vanaf 20 november dagelijks te volgen via de
website www.pc55-wkpool.nl en wekelijks in deze krant.
Vragen? Mail naar wk@pc55.nl

Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen • Sparen
Lenen • Krediet • Pensioen

Meedoen is
gratis
én simpel
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Inzetten op het WK 2022? Dit zijn de favorieten
Voor het eerst sinds de legalisering van de online gokmarkt komt er
een groot evenement aan waar veel mensen die graag een gokje wagen naar uitkijken; het Wereldkampioenschap voetbal 2022. Dit jaar
vindt het WK voetbal plaats in Qatar. Er zijn steeds meer mensen die
wedden op sport en daarmee is de verwachting dat veel liefhebbers
van het WK zullen inzetten op welk land naar de finale gaat of zelfs
de titel mee naar huis neemt. Maar wat zijn de goede tips om op in te
zetten? Wij verzamelden een aantal favorieten.
Wedden op sport
Wedden op sport wordt steeds belangrijker.
De kans is groot dat veel mensen die naar
het WK zullen kijken, ook willen proberen
om daar een slaatje uit te slaan. Dankzij
wedden WK 2022 is het mogelijk om wat
geld te verdienen met de vergaarde voetbalkennis. Al is het dan wel belangrijk om
te weten wie de favorieten zijn. Want wie de
titel correct kan voorspellen, kan daar behoorlijk aan verdienen. Daarnaast is het ook
mogelijk te wedden op welk team de meeste doelpunten scoort, wie de groepswinnaar
wordt en wie er tegen elkaar zullen spelen
in de finale. We hebben een paar favoriete
landen op een rijtje gezet.
Brazilië
Wordt het Brazilië die de titel tijdens de
finale van het WK 2022 pakt? Het zou maar
zo kunnen. Als het aan de bookmakers van
online sportweddenschappen ligt, wel. De
bookmakers van het WK 2022 zien het land
namelijk als torenhoog favoriet en verwachten dan ook dat Brazilië wereldkampioen
wordt. Het land is de huidige nummer 1 van
de FIFA en heeft een hoge quotering bij de
TOTO (5,50). De selectie van Brazilië wist in
de laatste vijf wedstrijden met grote cijfers

glansrijk te winnen. Dat kan ook niet anders
dankzij sterspelers zoals Neymar en Richarlison. De tegenstanders van Brazilië hebben
dus wat te vrezen.
Engeland
De tweede grote kanshebber voor het WK
2022 is Engeland. Het land wist eerder al
een grote stunt uit te halen en is daarmee
nu één van de favorieten. Bij TOTO krijgt
het land een quotering van 7,50. De Three
Lions wonnen de groepsfases glansrijk en
hoefden er weinig voor te doen om zich te
kwalificeren. Het land wist zelfs met 10-0
van San Marino te winnen. Daarbij valt vooral Harry Kane op als sterspeler. Maar er zijn
nog meer goede spelers om in de gaten te
houden, zoals bijvoorbeeld Conor Callagher
en Marc Guéhi.
Frankrijk
Frankrijk is bijna iedere editie één van de
grootste beloftes van het Wereldkampioenschap voetbal. Het is de winnaar van
het WK 2018, maar het land had het bij het
kwalificeren regelmatig moeilijk. Toch zien
de bookmakers het land nog steeds als een
grote favoriet met een quotering van 7,00.
Ondanks dat Frankrijk nog niet veel heeft

laten zien, doen wel alle grote sterspelers
in het kampioenschap weer mee. Zo heeft
het land grote namen opgetrommeld zoals
Mbappé, Benzema en Griesmann. Stuk voor
stuk grote namen waar de landen die het tegen Frankrijk op moeten nemen bang voor
zullen zijn. De verwachting is dan ook dat
het land het zeker ver zal schoppen.
Argentinië
Een ander land dat het ieder WK goed doet
en waar de verwachtingen hoog van zijn gespannen, is Argentinië. Dit land staat vooral hoog bij de bookmakers vanwege Lionel
Messi, die ook dit jaar weer van de partij is.
Argentinië liet eerder al tegen Brazilië zien
wat het waard is. Het land heeft een sterke
ploeg en wist daarmee zich te plaatsen voor
het WK. Niet voor niets heeft de selectie
van Argentinië een quotering van 8,00. De
laatste wedstrijden werden dik gewonnen,
en zelfs Italië kreeg een pak slaag van de
Argentijnen. Spelers als Messi, maar ook
Dybala, Martinez en Di Maria zijn zeker voor

Fauteuil
van € 169,NU €

mensen die een online gokje willen wagen
namen om in de gaten houden. Argentinië
wist vorig jaar nog de Copa America te winnen en is dus behoorlijk in vorm.
Hoe zit het met Nederland?
Wie een beetje vaderlandslievend is, wil
uiteraard ook weten hoe het met Nederland staat bij de bookmakers. Zelfs onder
oefenmeester Van Gaal zijn de verwachtingen niet al te hoog gespannen. Nederland
is zeker geen topfavoriet en staat niet erg
hoog bij de bookmakers. We scoren als land
ongeveer gelijk met landen als België en
Portugal. Als je echt overtuigd bent van ons
elftal, kan het zeker interessant zijn om erop
te wedden. Je krijgt maar liefst 15 keer je inleg terug als Nederland toch wereldkampioen wordt. Dat zou dan voor het eerst in de
geschiedenis zijn. Toch is de verwachting
eerder dat de beker zal gaan naar Brazilië of
Frankrijk. Daarmee is ook het aanwijzen van
Mbappé als sterspeler van het toernooi een
goede keuze.

Eetkamerstoel
van € 119,-

279,-

NU €

Salontafelset van 3

Salontafel
van € 159,Set van 3
Zwart met staal
Ø 38 cm x H: 37 cm
NU €
Ø 46 cm x H: 42 cm
Ø 50 cm x H: 50 cm

69,-

Eetkamerstoel
van € 139,-

69,-

Mango hout
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
Ø 120 NU € 440,Ø 140 NU € 485,-

NU €

89,-

Ronde eettafel
120x100 van € 590,-

NU € 440,-

,-

Ook andere modellen verkrijgbaar in mangohout en massief eiken!

Wij zijn open op:

maandag 19.00 - 21.00
dinsdag
19.00 - 21.00
zaterdag 9.00 - 12.00
0497-645800
www.bam-wonen.nl

Whatsapp 06-30567913
BAM Wonen & Lifestyle

Lange Voren 1 5541 RS Reusel

info@bam-wonen.nl
bam_wonenenlifestyle

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

Stoelenbroertjes

Ook op afspraak mogelijk!
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP Reusel
www.stoelenbroertjes.nl
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‘De WK’s uit de jaren zeventig
waren de mooiste...’
Mijn ome Kees kocht in 1970 een kleurentelevisie. Hij was de eerste
uit Casteren en toevallig dat een andere vrijgezelle ome Kees er even
later ook eentje aanschafte. Allebei nét even vóór het WK voetbal van
1970 in Mexico. De ene helft uit het dorp keek aan de Kranenberg bij
onze ome Kees en de andere helft bij ome Kees op het Hoogeind.

Als manneke van negen wist ik niet wat ik
zag en wat ik meemaakte. Nu begreep ik
wat de meester van de lagere school met
‘welvaart’ bedoelde. Ik zag Pele in het kanariegele shirt van Brazilië op een kleurentelevisie in Casteren en Gianni Rivera in het
magische Italiaanse azuurblauwe blauw.
Maar het allermooiste shirt was toch wel
het witte shirt met de rode baan van Peru.
Mooier heb ik ze daarna nooit meer gezien,
al komt het roodgele shirt van vv Casteren,
ook uit de jaren zeventig, wel in de buurt.
Sneeuwwitje
De Seven-Up waar ome Kees ons in 1970
tijdens de rust nog op trakteerde, maakte
tijdens het WK 1974 in Duitsland plaats
voor een Sneeuwwitje: Seven-Up met een
scheutje bier, het lekkerste wat ik ooit gedronken heb. Oranje veroverde dat jaar
de hele wereld met Totaalvoetbal én Pressievoetbal: ‘naar voren als de Engelsen en
vertragend en counterend als de Italianen’.
Maar dan met een Hollands smaakje. Dit
onder leiding van Rinus Michels maar in de
praktijk bepaalde de beste speler aller tijden
– Johan Cruyff – de tactiek binnen én bui-

ten de lijnen. Helaas verloren we de finale
met 2-1, maar over het magische Oranje van
toen wordt nog steeds gesproken. En waar
we ook op vakantie gingen, iedereen kende
Johan Cruyff!
Dwaze moeders op het plein
In 1978 deed ik eindexamen Nederlands op
de HAVO. In 1979 trouwens ook, maar dat
terzijde. Opstel schrijven was één van de
weinige dingen waar ik goed in was. Maar
bij zo’n eindexamen moest je natuurlijk wel
een mooi onderwerp hebben om over te
schrijven. Toen het WK in Argentinië in het
rijtje van mogelijke thema’s stond opgenomen, was dat voor mij – als voetballiefhebber – natuurlijk mooi meegenomen. Dat had
ik niet verwacht van de eindexamencommissie. Of stiekem toch wel een beetje. Mijn
geweldige leraar Nederlands van die tijd –
Jos Voncken, helaas veel te vroeg overleden
– had me al ingefluisterd dat dit onderwerp
er wel eens bij zou kunnen zitten. Hij adviseerde me wel om nu eens niet te schrijven
over de afwezigheid van mijn jeugdidool
Willem van Hanegem tijdens dat WK, maar
over de toestand in het land.

In dat land was namelijk nogal wat aan de
hand. Het Junta-regime van Jorge Videla
stond bekend om talloze verdwijningen, babyontvoeringen en martelingen. Ongeveer
30.000 mensen zijn vermoord of verdwenen.
Ik moet nu ineens denken aan het liedje van
Herman van Veen. Over de dwaze moeders
op het plein, wier kinderen verduisterd zijn.
In Nederland barstte in 1978 de discussie los
of wij in zo’n land wel moesten gaan voetballen. Onze Oranjemannen werden in Argentinië door de Dwaze Moeders uitgenodigd om
aandacht te vragen voor hun penibele toestand. Alleen Wim Rijsbergen, Jan Jongbloed
en Wim Suurbier gingen op de uitnodiging
in. Aanvoerder Ruud Krol gaf nog wel een
signaal af. Hij wilde de wereldbeker niet uit
handen van Videla in ontvangst nemen.
Sport en politiek
Toen ik dat opstel in een snikhete gymzaal
in Eersel schreef, wist ik nog niet dat de
vader van onze huidige Koningin Máxima
tijdens dat Videla-regime staatssecretaris

Peru

Brazilië

van Landbouw was. Wat ik toen al wél wist,
is dat sport en politiek moeilijk van elkaar
te scheiden zijn. Maar toch: als we in 1978
niet naar Argentinië waren gegaan, zouden
we ook nu in Qatar niets te zoeken hebben.
En dat hebben we juist wel want we zijn op
zoek naar goud. Sport verbroedert, all over
the world. Hoe die WK-finale in 1978 tussen
Nederland en Argentinië uiteindelijk afliep,
hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Als
de bal van Rensenbrink in de laatste minuut
niet tegen de paal was gegaan... Maar ook
de prachtige kopbal van Dick Nanninga en
het intimiderende gedoe van de Argentijnen
rondom het gipsen manchet van René van
de Kerkhof liggen nog vers in het geheugen. Die wedstrijd konden en mochten wij,
ondanks het lekkere biertje van ome Kees
in de rust, niet winnen. Dit jaar maar eens
wraak nemen dan. Met een knipoog naar
mijn leraar Nederlands, Jos Voncken.

Italië

Nederland

BATZ was er ook bij in 1998!

Hofkapel BATZ (onderdeel van Muziekvereniging Sint Willibrordus uit Casteren)
was bij het WK Voetbal 1998 in Frankrijk
óók van de partij. De muziekband zorgde
bij de wedstrijd in de eerste ronde tussen

Nederland en België in Parijs (uitslag 0-0)
voor de muzikale opluistering buiten het
stadion en rondom de Champs Elysées.
Zoals u ziet, de stemming zat er prima in!
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Mascotte WK Qatar 2022 Prijzengeld WK 2022
De mascotte van het WK 2022 heet
La’eeb. Dat betekent zoiets als supergetalenteerde voetballer. Hij ziet eruit als
een Arabisch gewaad dat tot leven is gekomen en heeft daarom wel iets weg van
een vriendelijk spookje. Hij is wit, heeft
verschillende tekens op de hoeken van
zijn doek en heeft een vrolijk gezicht. De
mascotte is avontuurlijk en nieuwsgierig.
Zijn doel is om iedereen kennis te laten
maken met het plezier van voetbal.
Wat is het verhaal achter de mascotte van
het WK 2022 Qatar?
La’eeb komt volgens het verhaal uit een
parallel universum waar alle mascottes bij
elkaar wonen. In deze wereld zijn creativiteit en goede ideeën het belangrijkst. La’eeb
wil dan ook iedereen uitnodigen om zijn of
haar talenten te ontdekken en in zichzelf te
geloven. De mascotte is te zien als voetbal-

ler, maar hij kan ook vliegen en er zijn beelden waarin hij lekker ligt te zonnen op een
strandstoel met een drankje erbij. Iedereen
mag voor zichzelf bedenken wat deze mascotte voor hen betekent.
Wanneer krijgen we de mascotte van het
WK allemaal te zien?
Natuurlijk zal je de mascotte van het WK van
Qatar zien bij alle wedstrijden om het publiek
te vermaken en op te zwepen. Maar dat is
nog lang niet alles. Want als gezicht van het
toernooi zal La’eeb onderdeel zijn van de reclames voor het WK. Ook vind je hem op de
website en de sociale media uitingen van de
WK-organisatie. Daarnaast zal hij natuurlijk
voorkomen in de merchandising.
Wat is de mascotte van het Nederlands
elftal?
De mascotte van het Nederlands elftal is
Dutchy. Dutchy is, hoe kan het ook anders,
een leeuw. Hij draagt het oranje voetbaltenue van het Nederlands elftal en is er
altijd bij als ze een wedstrijd spelen. Hij is
trouwens ook de aanvoerder van de Jonge
Leeuwen. Het Nederlands vrouwenelftal
heeft een eigen mascotte, Kicky de leeuwin.
Welke mascottes waren er bij de
afgelopen WK voetbal?
Elk WK heeft een eigen mascotte. Deze traditie begon in 1966 met het WK in Engeland.
Dat jaar was de mascotte Willy, een leeuw
met een shirt met de Britse vlag. Daarna was
het de beurt aan Mexico in 1970. Zij hadden
Juanito, een Mexicaanse jongen met een
grote sombrero op zijn hoofd. Andere bijzondere mascottes van WK’s waren Zabivaka, de Russische wolf van 2018; Zakumi, het
Zuid-Afrikaanse luipaard van het WK in 2010
en Footix, de Franse haan van 1998.

Altijd leuk om te weten wat het prijzengeld van een WK voetbal is. In april
2022 heeft de organisatie de exacte bedragen van het prijzengeld voor het WK
2022 voetbal in Qatar bekendgemaakt.
Het totale prijzengeld dat te verdelen
is tijdens het WK 2022 voetbal in Qatar
is 440 miljoen dollar. Dat is een slordige 400 miljoen euro. In dit artikel lees
je wat landen kunnen verdienen op het
WK voetbal in Qatar en hoe het prijzengeld verdeeld wordt. En uiteraard wat
de nieuwe wereldkampioen op zijn
bank bijgeschreven krijgt.
Startgeld deelname WK voetbal
in 2022
• Landen die de groepsfase niet
doorkomen, kregen de vorige
editie acht miljoen dollar. Dit is
voor de deelnemende landen
aan het WK 2022 bijna hetzelfde: kom je de groepsfase niet
door, dan krijg je 9 miljoen dollar.
• De deelnemers die stranden in de
achtste finales van het WK 2022
kunnen vier miljoen meer bijschrijven: 13 miljoen dollar.
•
Kwartfinalisten krijgen 17 miljoen
dollar als troost.
• Bereik je de halve finale en verlies
je de troostfinale, dan ben je dus
4e van de wereld, dan krijg je
25 miljoen dollar.
• Word je nummer 3 van de wereld, dan krijg je 27 miljoen dollar overgeschreven.
• Verlies je de finale, dan moet
je genoegen nemen met 30
miljoen dollar.

Prijzengeld winnaar WK voetbal 2022
Het is een feitje dat veel mensen willen
weten: wat krijgt de winnaar van het WK
voetbal? De winnaar van het WK 2022
voetbal krijgt 42 miljoen dollar, zo’n 40
miljoen euro. Dat is twee miljoen meer
dan tijdens de vorige editie in Rusland.
Plus de winnaar krijgt de gouden beker,
waar zo’n 5 kilo aan goud in verwerkt zit.
De verliezend finalist kan in 2022 rekenen
op 30 miljoen dollar.
Prijzengeld vorige WK voetbal
De FIFA maakte in oktober
2017 de hoogte van het
prijzengeld voor het WK
2018 bekend. De totale
prijzenpot bedroeg toen
maar liefst 344 miljoen
euro. Dit was toen al
zo’n 12% meer dan het
WK 2014 in Brazilië.
Tijdens het WK voetbal in
Brazilië lag er 35 miljoen
te wachten op de winnaar,
tijdens het WK 2018 editie
kreeg de winnaar 38 miljoen.
De verliezend finalist kon in
2014 25 miljoen bijschrijven en
het Nederlands elftal kreeg 22
miljoen voor de behaalde derde
plaats.
De halve finalisten van het WK
2018 verdeelden samen 112 miljoen: de nummer vier van het
WK (Engeland) kreeg 22 miljoen, de nummer drie (België) kreeg 24 miljoen bijgeschreven.
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WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop
kalkaanslag
Minder
huidirritatie
Kosten
besparen
Zacht en
lekker water

Het Bosch 1
5531 PJ Bladel
06 51 303 100
info@johnwouters.nl
wouterswaterontharders.nl
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