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Sámen werken
aan een
oplossing

Door Renate Matthijssen
BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Boeren
zijn boos, vooral omdat ze enorm gefrustreerd zijn over regelgeving en het feit dat
zij de schuld krijgen van heel veel dingen.
Niet terecht, overigens. In plaats van te
gaan protesteren, gingen een aantal jonge
boeren in gesprek met de wethouders van
Bladel en Reusel-De Mierden, op initiatief
van ZLTO. Gedurende het gesprek kwamen de partijen tot de ontdekking dat de
frustratie aan beide kanten zit. Ook de gemeenten weten soms niet hoe de regels in
elkaar steken en hoe ze die uit moeten leggen aan de jonge ondernemers.
Invloed van de gemeenten
De belangrijkste insteek van de discussieavond was om erachter te komen welke invloed de gemeente heeft op het beleid en aan
de gemeente te laten weten wat jonge boeren van hen verwachten. Al snel bleek dat de
gemeenten bijzonder weinig invloed hebben
op het beleid. Gemeenten voeren het rijksbe-

leid uit en hebben van onder af vrij weinig in
te brengen. Fons d’Haens: “Natuurlijk hebben
we regelmatig overleg met de Provincie maar
écht invloed... ik vraag het me af.” Op het beleid dat door Den Haag wordt opgelegd, is
al bijna helemaal geen gemeentelijk beleid
te maken en daar zit bij de jonge boeren de
grootste frustratie. “Het voelt alsof er ergens
op een paar kantoren in Den Haag ambtenaren beleid zitten te maken, maar ze hebben
geen flauw idee van de praktijk. Mooie regeltjes die totaal onuitvoerbaar zijn, maar waar
wij wel dagelijks tegenaan lopen en door
tegengewerkt worden.”
De prijs bepaalt
De mens is ver af komen staan van het voedsel. “Een groot deel van de bevolking heeft
geen idee waar hun voedsel vandaan komt.
Er wordt gesproken over de ‘korte keten’:
eten uit de regio, zelfvoorzienend zijn, maar
als puntje bij paaltje komt, is het alleen de
prijs die telt. Niet teveel betalen voor je stukje
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De wethouders wordt gevraagd uitleg te geven over de visie op het buitengebied. Fons d’Haens, wethouder van Bladel:
“Iedereen trekt aan het gebied; boeren willen uitbreiden, industriegebieden moeten groeien, er moet ruimte zijn voor
natuur en recreatie, er is vraag naar woningen en dus naar wegen en dat past niet allemaal tegelijk. Je kunt ruimte
maar één keer benutten, vol is vol. Dus moeten keuzes gemaakt worden.”

Helleborus
Of kerstroos heeft witte bloemen,
kan zowel binnen als buiten en is
winterhard. In 14cm-pot. 8.99
en vanaf 10 uur

Elke zondag op

5.99

Aanbieding geldig van 16 t/m 22 november 2022 en zolang de voorraad strekt.

Jonge boeren in gesprek
met wethouders
van Bladel en Reusel-De Mierden
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Persoonlijk & zorg op maat.
KERKSTRAAT 3A l HAPERT

www.hapertsekluis.nl

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK
BlAdEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

www.knegtmansadvocaten.nl

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

Plaats
zonnen!
panele

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

Goedkoopste prijzen!!!
Uitverkoop van
25-11 t/m 23-12-2022

www.kempenebikes.nl

Markt 17 5531 BA Bladel 0497-229050

Grootste Sfeer- & Kerstshow van de Kempen!
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20% KORTING
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alleen op za. 19 & zo. 20 november

op het gehele assortiment*
* m.u.v. frisdrank, food, cadeaubonnen
& lopende acties

acties geldig van
19-11 t/m 20-11-2022

Frisdrankvoordeel Trays á 24 Stuks ::: Alle Dagen Open Tot Kerst
Hulselseweg 11
5531PE Bladel
Tel: 0497 360215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

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

20e editie Hei en Vennentocht
Bijeenkomst
Niet Aangeboren Hersenletsel
bij Bibliotheek Eersel
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.

Heb jij te maken
met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zelf of
in je omgeving?
En wil jij je ervaringen delen
en waar jij tegenaan loopt? Kom dan op
maandag 21 november naar de Psysalon
bij de Bibliotheek in Eersel.
Wat doet Niet Aangeboren Hersenletsel
met je?
De hersenen regelen ons gedrag en onze
persoonlijkheid. Als er schade ontstaat in de
hersenen kan dat grote impact hebben op het
dagelijks functioneren. De veranderingen in
iemands denkvermogen, emoties en gedrag
worden de ‘onzichtbare’ gevolgen van hersenletsel genoemd. Deze ‘onzichtbare gevolgen’ zijn vaak de meest ingrijpende en moeilijkste veranderingen. Hersenletsel verandert
mensen. Bijna niemand wordt meer zoals hij
of zij was. Wanneer blijkt dat door een hersenaandoening iemand nooit meer ‘de oude’
zal worden heeft dit niet alleen impact op de
getroffene, maar ook op alle naasten. Het zet
uw leven en dat van uw dierbaren op zijn kop.
Over de bijeenkomst
Een expert in Niet Aangeboren Hersenletsel, ervaringsdeskundigen en jij als bezoeker
delen kennis en ervaringen met elkaar. De
Psysalon NAH: verborgen kopzorgen! vindt
plaats op maandag 21 november, van 19.00
tot 21.30 uur, in de Bibliotheek Eersel. De zaal
is om 18.45 uur open. Er staat dan koffie en
thee voor je klaar. De Bibliotheek Eersel vind
je in Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval
aan de Dijk 7 in Eersel. De toegang van de

bijeenkomst is gratis. Vooraf aanmelden voor
de bijeenkomst is niet nodig.
Over Psysalon
GGzE De Boei, MEE de Meent groep, Lumens
en Cordaad Welzijn organiseren bijeenkomsten onder de naam Psysalon namens de
Kempengemeenten. Psysalon heeft als doel
mensen, naasten en betrokkenen met een
psychische kwetsbaarheid te ondersteunen
en te inspireren. Bij Psysalon mag iedereen
aansluiten en iedereen heeft recht van spreken.

BEZORGERS
GEZOCHT
Wil je voor een aantrekkelijke
vergoeding
1x per week PC55 bezorgen?
Wij zoeken nog bezorgers
(13-99 jaar) voor:

Vessem

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

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.
- Een worstenbroodje na afloop!
De tocht heeft al meerdere jaren het keurmerk
‘extra goed geregeld’. Dit keurmerk wordt toegekend door de NTFU. Bij voorinschrijving,
ontvangt je een barcode in je mail, waarmee
je snel van start kan over de oranje loper.

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 / www.fietssport.nl
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vlees of het brood bij de bakker. Of wij daar
een eerlijke prijs voor krijgen, is van geen
enkel belang. Alle opgelegde maatregelen
kosten ons geld, we kunnen niet uitbreiden
en zijn dus verplicht de kosten door te berekenen in ons product. De consument weigert
echter een paar centen meer te betalen. Alles
hangt met elkaar samen en érgens zal de
cirkel doorbroken moeten worden”, aldus de
bezorgde boeren. Boeren zijn ondernemers
maar door alle maatregelen wordt het ondernemerschap hen ernstig belemmerd.
Visie op het buitengebied
De wethouders wordt gevraagd uitleg te
geven over de visie op het buitengebied.
Fons d’Haens, wethouder van Bladel: “Iedereen trekt aan het gebied; boeren willen uitbreiden, industriegebieden moeten groeien,
er moet ruimte zijn voor natuur en recreatie,
er is vraag naar woningen en dus naar wegen
en dat past niet allemaal tegelijk. Je kunt
ruimte maar één keer benutten, vol is vol. Dus
moeten keuzes gemaakt worden en ik realiseer me dat de agrarische sector vaak als
laatste aan de beurt is. Wat ons als gemeente
frustreert is dat niemand echt een plan lijkt
te hebben. Niemand durft ergens een klap
op te geven. Vind je vandaag iets goed, dan
kan er morgen een nieuwe regel zijn, die de
beslissing terug moet draaien. Dus wordt er
maar niets beslist en komt vooral de agrarische sector tot stilstand. Het ondernemen
wordt hen letterlijk onmogelijk gemaakt. We
realiseren ons niet goed genoeg dat we de
boeren keihard nodig hebben want zij zorgen
voor ons voedsel.”
De moeite waard?
Eén van de zaken die voor de boeren het werken makkelijker zou maken, is als procedures
wat sneller zouden kunnen. “Vraag je nu een
vergunning aan, dan ben je zo zes jaar verder
voordat ie verleend of geweigerd wordt. Dat

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

Tip

eletter
Lekkere chocolad
eel
on
rs
voor het pe

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

Sniederslaan 27
5531 EG Bladel
Tel: 06-38005978
Mob: 06-20036625

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.

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

Zaken op orde
Er is kennelijk in Nederland geen sector die
de zaken zo goed op orde heeft als de boeren.
“Wij moeten álles registreren en dat doen we
braaf. In één oogopslag kun je zien wat onze
uitstoot is, waar onze producten vandaan
komen en naartoe gaan. Bijna elke scheet die
een koe laat, wordt geregistreerd. Kom daar
eens om in een willekeurig bedrijf op een
bedrijventerrein. Ik durf wel te zeggen dat
er minder rapportages zijn, maar ook dat er
minder om gevraagd wordt door handhaving
of inspectie. Dat voelt enorm onrechtvaardig.
Trouwens, dat voelt niet alleen zo, dat ís zo!”
Wethouder Van de Noort erkent dat het zo is:
“Wij hebben hier ook geen kant-en-klare oplossing voor. Ons wordt het ook opgelegd, wij
voeren uit, maar ik realiseer me dat het soms
veel sneller en eenvoudiger zou moeten kunnen. We delen de zorg, dat kan ik de boeren
verzekeren.”
ZLTO gaat de komende tijd, onder andere
door dit soort discussieavonden, in kaart
brengen waar precies behoefte aan is bij
de jonge boeren. Ben Beerens van ZLTO:
“Bedrijfsopvolgingen zijn in het geding, we
moeten ervoor waken dat we ons voedsel
steeds verder weg moeten halen. Boeren
zijn nodig en we gaan nu kijken hoe we tot
een goede samenwerking met de gemeenten
kunnen komen. Eén van de conclusies van
deze avond is in ieder geval dat we naar elkaar kunnen luisteren, dat we hetzelfde doel
hebben, namelijk het voortbestaan garanderen van de agrarische sector. Ik denk dat we
allemaal beseffen dat we door dialoog verder
komen dan door harde actie. De intentie is bij
alle partijen hetzelfde: de problemen proberen op te lossen. Dat gaat niet in één avond,
dat kost tijd maar als we allemaal hetzelfde
doel hebben, moeten we tot een oplossing
kunnen komen.”
Over één ding was iedereen het eens: de
passie voor het vak is bij alle jonge boeren
aanwezig.

Je voelt jezelf fitter
en energieker als je
ademhalingsoefeningen doet.
T 049-738 20 65 • www.sportcenterhapert.nl

Onbeperkt eten én
drinken*

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

is zeer onwenselijk want je kunt niet bouwen
aan je bedrijf. Ook wij zien dat er geen beslissingen genomen kunnen worden. Dat geldt
ook voor ons, omdat de toekomst zo onzeker
is, durven we niet te beslissen of we willen
uitbreiden of juist stoppen. We willen ruimte
voor ontwikkeling, maar die is er niet of is omgeven met zoveel onzekere factoren en eisen,
op het gebied van milieu, energie, water en
stikstof dat de zin snel overgaat. We wíllen
wel, heel graag zelfs, maar de vraag is of het
nog allemaal de moeite wel waard is.”

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

vanaf

€ 26,50 p.p.

www.bamboo-inn.nl

Oude Provincialeweg 23 • Hapert

Tel. 0497 - 38 44 19

Sintpuzzel

in de uitgave van
volgende week!

Benefietconcert ten bate van
de Voedselbank in kerk Reusel
REUSEL - Net zoals velen is pastoor Van
Dijk uit Reusel-De Mierden erg begaan met
inwoners die het moeilijk hebben in deze
tijd en voortdurend op de kleintjes moeten
letten. Een volle tas boodschappen is voor
hen vaak niet vanzelfsprekend, zeker voor
een gezin met kinderen.
Stichting Passionele Projecten de Kempen
organiseert regelmatig concerten in de Kempen en naast passie voor muziek heeft de
stichting ook compassie met degenen die
onder de huidige omstandigheden soms met
heel weinig moeten zien rond te komen.

Tip: degenen die via de Postcodeloterij hun
prijs hebben geactiveerd en verzilverd bij Albert Heijn kunnen deze producten misschien
ook hiervoor gebruiken.
11 december concert Het Kempisch
Kamerkoor in kerk Eersel
Het Kempisch Kamerkoor voert de gehele
Messiah met orkest en solisten uit op zondag
11 december in de kerk van Eersel. Aanvang
is om 19.00 uur. Kaarten voor dit concert zijn
te bestellen via www.passioneleprojecten.nl,
maar zijn op 11 december ook verkrijgbaar bij
de ingang van de kerk.

Op 24 november organiseert Stichting Passionele Projecten de Kempen in samenwerking
met Pastoor Van Dijk, de Voedselbank Bladel
en Het Kempisch Kamerkoor een benefietconcert ten bate van de Voedselbank in de
kerk van Reusel. Aanvang is om 20.00 uur.
Tijdens dit concert zingt Het Kempisch Kamerkoor delen uit de Messiah van Händel.
Het concert heeft de vorm van een openbare repetitie, wat betekent dat dirigent Cees
Wouters soms een deel opnieuw zal laten
zingen. Het concert zal ongeveer 1 uur duren.
Het Voedselbankconcert op 24 november
is gratis toegankelijk. Wij vragen u echter in
plaats van entree houdbare voedselproducten mee te brengen ter waarde van ongeveer
€ 7,50. Meer mag natuurlijk ook. U kunt bijvoorbeeld denken aan bakolie, pastasaus,
houdbare melk, groente, soep en fruit in blik
of pot, broodbeleg of andere lang houdbare
levensmiddelen. Deze producten kunt u afgeven bij binnenkomst in de kerk. Vrijwilligers
van de Voedselbank zullen ze met dank ontvangen.

Bladel
Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

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

De
professionele
pedicure

Pleun Bottram

OM DE HOEK
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25-jarig jubileum Wasserij Steensel
STEENSEL - We hebben feest omdat we al
25 jaar vrienden en een bendje zijn en daar
zijn we enorm trots op! En om dat te vieren
hebben we zaterdag 19 november groot
feest in gemeenschapshuis De Höllekes,
Korte Kerkstraat 7A in Steensel.

band van Brabant Multiple Choice, diverse
gastmuzikanten en natuurlijk ook Wasserij
Steensel.

Wij weten nu al dat dit erg leuk gaat worden
met veel live muziek van o.a. de beste cover-

De entree is gratis. Om 19.30 uur gaan de
deuren open en ben je van harte welkom.

We vinden het fantastisch als jij ook van de
partij bent.

column
als Qatar - Ecuador en zo. En samen voetballen kijken met voetbalvrienden, de TV
én de BBQ aan in de tuin, zit er al helemaal
niet in.

WK Qatar 2022:
Top of Flop?
Het WK-voetbal speelt zich dit jaar af in
Qatar en wel in november en december.
Dit lijkt een doodgewone zin maar dat is
het niet. Er zitten daar twee mededelingen
in die mij beiden, los van elkaar, al verdriet
doen. En opgeteld al helemaal!
Het allerergste is natuurlijk dat we dit jaar
in Qatar gaan voetballen. Jaren geleden
heb ik al eens geschreven over de corrupte FIFA bobo's en deze hebben zich nu
wederom van hun aller slechtste kant laten
zien. De wereldwijde pers heeft ons de afgelopen jaren al volop meegenomen in wat
er allemaal niet deugt in Qatar, maar dat
was natuurlijk gewoon ook al lang bekend
toen de FIFA-boeven hun besluit namen.
Zij kozen dus toch voor de zak met oliedollars en het bloed, dat daaraan kleefde,
vonden zij geen issue. Een grote schande
is het.
Mijn tweede teleurstelling gaat over het
feit dat we nu in de wintermaanden opgescheept zitten met dit, op zich, prachtige
voetbaltoernooi. De WK's en de EK's moeten natuurlijk gewoon in de zomermaanden gespeeld worden, tussen het oude en
nieuwe voetbalseizoen in. Dat is fijn voor
de spelers, de coaches en hun clubs maar
natuurlijk ook voor ons als supporters.
Iedereen zit nu prima in het gewone voetbalritme en we vermaken ons kostelijk met
onze eredivisie. Ajax, Feyenoord en PSV
vormen toch weer de natuurlijke Top 3 ondanks dat zij regelmatig hun puntjes laten
liggen. Dat maakt het allemaal reuze spannend. Maar vanaf volgende week moeten
we ons druk gaan maken om wedstrijden
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Klusploeg vv Hoogeloon
in ’t zonnetje gezet
HOOGELOON - In
navolging van SV
Valkenswaard,
die
via Amateurvoetbal
Eindhoven het idee
opperde om jaarlijks
7 november uit te
roepen tot ‘Dag van
de Terreinbeheerder’, hebben wij onze terreinbeheerders, beter bekend als de klusploeg, ook in ’t zonnetje gezet. En terecht!
Deze mensen zijn onmisbaar voor een vereniging. De taken van onze klusploeg zijn bijzonder uitgebreid: zorgen dat de velden speelklaar zijn, belijnen van de velden, reparaties
uitvoeren, gevonden voorwerpen verzamelen, het buitenterrein schoonhouden, afvalbakken legen etc. Onze klusploeg bestaat uit
een aantal veelzijdige duizendpoten en zijn
van vele markten thuis.

Om hierbij stil te staan hebben deze kanjers
op vrijdag 11 november een lunch aangeboden
gekregen in onze kantine. De harde kern van
deze klusploeg was hierbij aanwezig en bestaat
uit Kees van Loon, Piet Waterschoot, Adriaan
Schilders, Jan van Huykelom, Piet Lamers en
Wim Ansems. In drukke tijden worden nog af en
toe andere goedwillende klussers bij gevraagd.
Bestuurslid Sjoerd de Laat, hoofd van de
commissie Accommodatie, bedankte deze
clubmannen die wekelijks klaar staan om
ons sportpark in prima conditie te houden.
Hij benadrukte hierbij dat ze onmisbaar zijn
en hoopte dat deze groep voor de toekomst
ook nog uitgebreid zou kunnen worden. Want
‘vele handen maken licht werk’. Mochten er
vrijwilligers zijn die het leuk vinden om een
keer per week mee te helpen met onze klusploeg, meld je dan bij Sjoerd de Laat via mailadres: sportpark@vvhoogeloon.nl

Terwijl ik dit stukje aan het typen ben, krijg
ik het bericht binnen dat Mané, de sterspeler van onze eerste tegenstander Senegal,
het WK aan zich voorbij moet laten gaan.
Wat een aderlating voor dat land maar ook
voor het toernooi. Maar misschien heb ik
in mijn huidige gemoedstoestand nu wel
teveel oog voor het negatieve in plaats van
het positieve?
Zijn er dan nu wellicht toch mooie zaken
te melden over ons Oranje? Ik kan ze nog
niet ontdekken.... Depay en De Ligt, twee
van onze sterspelers zijn niet fit en zelfs
onzeker voor het aanstaande WK terwijl
onze derde sterspeler, Van Dijk hopeloos
uit vorm is.
"Ja maar wij hebben Louis van Gaal!" hoor
ik sommige enthousiaste voetbalvrienden dan zeggen. "Dat kan dan wel zo zijn"
denk ik dan maar ook Van Gaal wordt een
behoorlijk dagje ouder en het feit dat hij
overwoog om zijn mede-bejaarde Pasveer
als eerste keeper mee te nemen en dan
tegelijkertijd ons grootste keeperstalent
Bijlow thuis te laten, geeft mij een onrustig
gevoel....

Eigen onderneming én
een mbo-4 diploma?

Gelukkig gaat Bijlow toch mee en laten
we hopen dat hij ook in de basis staat.
Misschien wordt Daley Blind op het allerlaatste moment nog gepasseerd en blijken
Depay en De Ligt toch gewoon fit te zijn!
En nog beter bij de eerste wedstrijd blijkt
Luuk de Jong de allerbeste supersub te zijn
die we ooit hebben gehad en verslaan we
het kranige Senegal in de 94e minuut!
Het WK van 2022 lijkt op voorhand een
flop te worden maar in voetbal is altijd alles
mogelijk en eerlijk is eerlijk, zelfs in Qatar
is de bal gewoon rond. Ik stel voor dat
wij allemaal ons daar maar aan vast gaan
houden. Veel voetbalplezier beste lezers!
Ondanks alles.

Nieuwsgierig?

Kom naar de info avond!
Kijk op start-upschool.nl
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Zondag 27 november
Bos & Heidetocht
Organisatie: Toer en Wielerclub RWC Reusel
REUSEL - Onder
een nieuwe naam
en met meer afstanden
organiseert Toer en
Wielerclub
RWC
Reusel weer haar
jaarlijkse veldtoertocht op zondag 27 november. Dit jaar is er
de keuze uit 6 afstanden, te weten 23, 30,
40, 46, 53 en 59 km. De NTFU heeft aan de
tocht het keurmerk ‘Extra goed geregeld’
toegekend.
De tocht gaat over de paden en door de bossen in en om Reusel en Bladel, over mooie
single tracks en technische heuvelachtige paadjes. Bij drukkere oversteekplaatsen
zijn signaalgevers voorzien en halverwege
de tocht is er een pauzeplaats ingericht bij
Taverne D’n Ouwe Brandtoren in Reusel.
Om in geval van een calamiteit snel de locatie
te kunnen bepalen is het parcours ingedeeld
in 7 zones. Deze zijn onderweg met letters
aangegeven. Ook wordt aanbevolen bij de
start de km-teller op 0 te zetten en is de app
112NL handig in geval van een calamiteit.
Gedurende de tocht is er voor kinderen en
jeugd de mogelijkheid om van 10.30 tot 12.30
uur op de Finse piste en de heuveltjes op en
rondom het sportpark te mountainbiken.

Inschrijving en startlocatie is van 08.00 tot
10.30 uur in de kantine van Korfbalvereniging
Rosolo, Sportpark Den Hoek in Reusel. Voor
de route naar de startlocatie zie: www.rosolo.nl/club/route-naar-rosolo. Er is voldoende
parkeergelegenheid, volg hiervoor de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Voor de dames en heren zijn er aparte kleedkamers en na afloop bestaat de mogelijkheid
om te douchen. Er is een bewaakte fietsenstalling en tevens kan men de fiets afspuiten.
In de kantine van Korfbalvereniging Rosolo
kan men nog gezellig na borrelen en wat bijpraten over de tocht.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. NTFU- en
VWB-leden betalen € 4.00. Voor de jeugd
(tot 16 jaar) is deelnemen gratis. Om een
vlotte doorstroming te bevorderen kan men
inschrijven via Scan & Go of voorinschrijven
via
www.fietssport.nl/toertochten/53728.
Deelname is op eigen risico en een valhelm
is verplicht.
Voor meer informatie kijk op onderstaande
website-adres of op de bovenvermelde Fietssportpagina of volg ons op Facebook. Een
mailtje sturen naar info@rwcreusel.nl kan
ook. Tot ziens op zondag 27 november!
www.rwcreusel.nl

Wie helpt ons uit de brand?

?

Geslaagde vogelshow van
Vogelvereniging Zang en Kleur
HOOGE MIERDE - Vorig weekend had
Vogelvereniging Zang en Kleur weer een
vogelshow gehouden in De Schakel in
Hooge Mierde, en het was zeer geslaagd.
Op donderdagmorgen zijn we begonnen met
de opbouw van de stellingen waarin op donderdagavond de vogels werden geplaatst.
Donderdagavond werden 682 vogels binnengebracht door 51 vogelkwekers. Zij kwamen
uit geheel Brabant, Zeeland en België. Na
berekening van de afstand zagen wij dat zij
het er samen voor overhadden om, als enkele
reis, 1369 km te overbruggen. Op vrijdagmorgen waren er 9 keurmeesters aanwezig om
alle vogels één voor één te keuren. Dit keuren
wil zeggen dat de vogels aan de regels, zoals
wordt verwacht, zoals ze eruit moeten zien. Is
de kleur goed, de vorm en de conditie goed.
Allemaal kenmerken zoals wordt verwacht te
moeten zijn om een goede showvogel te zijn.
Wie werd de kampioen van de wedstijd of wie
was de beste van de show. En dan moet je
niet denken, een kanarie is toch altijd geel of
een zebravink is toch altijd grijs en een parkiet
altijd groen. Nee, het strekt te ver om uit te
leggen hoeveel verschillende kleurslagen er
zijn in de verschillende soorten vogels. Zelfs
mussen worden op de show tentoongesteld,
en ook daar zijn er diverse kleursoorten in.
Uiteindelijk waren er 6 vogels die 94 punten (op een totaal van 100) hebben behaald.
Omdat het dus 6 vogels waren met hetzelfde aantal punten moest er geloot worden. De
Rheindlander postuurkanarie van P. Schoenmaekers uit Weert werd de winnaar en werd
beloond met de hoofdprijs, een vleespakket
t.w.v. € 80,00. Het bondskruis, beschikbaar
gesteld door de Nederlandse Bond Van Vo-

Jeugdkampioen Stijn Meulenbroeks
gelliefhebbers, en bestemd voor een lid van
de organiserende vereniging, Vogelverenigng
Zang en Kleur, met het hoogst behaalde aantal
punten, werd behaald door Cor Kemerink uit
Hulsel met een blauwe kleurgrasparkiet met
93 pnt. Jeugdlid Stijn Meulenbroeks werd met
zijn geel-intensief kanarie Jeugdkampioen.
Uiteindelijk hebben we, met medewerking
van alle inzenders van vogels, alle leden van
de vereniging, de beheerders van De Schakel en alle aanwezigen, een machtig mooi
weekend kunnen beleven. Op naar het tweede weekend van november 2023, ons vaste
weekend voor de vogelshow. Dan gaan we
weer voor het Open Brabants Kampioenschap, alsmede voor de show Kempencombinatie. Dit laatste voor alle vogelkwekers van
de 8 verenigingen uit de Kempen.

Ben jij dit ?
Kom dan naar één van onze

vrije inloopavonden
en maak kennis met het brede inzetgebied van
Brandweer Hapert.
We nemen ruim de tijd voor het beantwoorden
van vragen en je mag meedraaien in een
oefening.
De inloopavonden staan gepland op:

Dinsdag 22 November
&
Woensdag 14 December
Vrije inloop: van 19:00 tot 21:00 uur
Waar: Planetenlaan 1 te Hapert

Post Hapert zoekt jou!

of
meld je aan op JOUWBRANDWEER.NL
of
bel voor meer info: 06 2044 2568

OM DE HOEK

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.
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Samen aan Tafel
voor alleenstaande
65-plussers
HAPERT - Wilt u ook wel eens met anderen Samen aan Tafel eten? Dan bent
u van harte welkom om elke tweede
woensdag van de maand bij ons te
komen eten.

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

Wij verzorgen dan een 4-gangen diner
in de MFA Hart van Hapert. Wij koken
dit jaar nog 14 december. Aanvang is om
12.30 uur. Wilt u dit een keer proberen?
Graag aanmelden bij Ria van Dingenen
(tel. 0497-382703) of Toos Hoeks (tel.
0497-384238).

Voor meer info: tel. 06-34456253

Kookgroep De Pollepels

Uitwisselingsconcert jeugdorkesten
Bladel, Bergeijk en Oerle

BLADEL - Het jeugdorkest van Koninklijke Harmonie L’Union uit Bladel maakt zich
klaar voor het concert op vrijdagavond 25
november, om 19.30 uur, in CC Den Herd.
Onder leiding Frank Brouwers heeft het
orkest al flink gerepeteerd aan een aantal
mooie muziekstukken.

Niet alleen het jeugdorkest zal op deze avond
van zich laten horen. Een drietal orkesten zijn
namelijk uitgenodigd om de muzikale avond
compleet te maken. Door optredens van het
jeugdorkest en Young Echo Percussion (YEP)
van Koninklijke Harmonie Echo der Kempen
uit Bergeijk en het leerlingenorkest van muziekvereniging St. Cecilia uit Oerle zal het
een avond met een gevarieerd programma
worden. Bovendien zullen alle muzikanten
één groot orkest vormen en een gezamenlijk
nummer ten gehore brengen.
U bent van harte uitgenodigd voor deze muzikale avond. De entree is gratis.
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Vrijwilligers gezocht
Kempen Run 2023
Meld je voor 22 november 2022 aan!

HAPERT - Op zondag 19 maart 2023 vindt
de 10e Kempen Run plaats in Hapert. De
doelstelling van de Kempen Run is het organiseren van een atletiekwedstrijd voor
de jeugd, recreanten en atleten. Voor meer
informatie zie www.kempenrun.nl.
Vrijwilligers gezocht!
We zoeken verkeersregelaars en vrijwilligers
voor het bemannen van het inschrijfbureau,
parcoursbeheer, drankposten en diverse controlewerkzaamheden. Voor de verkeersregelaars geldt een minimumleeftijd van 18 jaar,
voor de overige vrijwilligers geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
Wat wordt er van je verwacht?
1. Als je bent ingedeeld word je om 09.00 uur
bij MFA Hart van Hapert, Oude Provincialeweg 21 in Hapert, verwacht. Hier kun
je, je melden en krijg je toebehoren, o.a.
postaanduiding, een veiligheidsvest en een
instructie voor te verrichten werkzaamheden. Einde wedstrijd is om 13.00 uur. Het

is mogelijk om een voorkeurslocatie aan te
geven. Hier wordt zo veel mogelijk rekening
mee gehouden bij de indeling. Aanwezigheid is van 09.00 tot ongeveer 13.00 uur.
2. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
3. 
Als teken dat de wedstrijden beginnen,
kondigt de organisatie dit aan door een
rondje per motor het parcours te rijden. Zo
wordt het einde van de wedstrijd ook aangekondigd.
4. Hulpverleners, ambulances, artsen, brandweer, politie en verloskundigen hebben te
allen tijde voorrang.
5. Het loopparcours gaat door een bosrijke
omgeving, hoofdzakelijk over fietspaden,
en het is daarom aanbevolen per fiets naar
je controlepost te gaan.
Meer informatie over de Kempen Run en een
plattegrond van het parcours vind je op www.
kempenrun.nl.
Interesse?
Wil je ons graag helpen om er voor jong en
oud een leuke en veilige dag van te maken?
Meld je dan nu aan via info@kempenrun.nl of
bij Bert Nouwens. In verband met de planning vragen wij je vóór 22 november 2022
aan te melden. Ook als je niet kunt, altijd iets
van je laten horen s.v.p.
Voor vragen kun je terecht bij Bert Nouwens,
telefoonnummer 06-16284586. E-mail: bertnouwens@upcmail.nl of info@kempenrun.nl

Wandelaars
gezocht!
We lopen elke
zaterdagochtend
om 10.00 uur.
Info; 06-13573851

Hoe zichtbaar is jouw Kadootjesmarkt in
kind in het verkeer?
het Kempenmuseum
Als
gemeente
vinden we verkeersveiligheid
erg belangrijk.
Daarom doen we
mee met Reflectionday. Ruim 800 kinderen van de basisscholen Akkerwinde, Clemensschool, D’n
Opstap, De Klimop en De Torelaar deden
mee met de aftrap op 15 november. Al deze
kinderen gaan de komende maanden goed
verlicht de straat op.
Reflectie voor extra zichtbaarheid
Wist je dat je met een reflecterend hesje tot
150 meter zichtbaar bent in het donker? Van
reflectiemateriaal raken batterijen niet leeg
en heb je geen last van kapotte lampjes of
gebroken kabeltjes. Door het dragen van een
reflecterend hesje kunnen kinderen tijdens
de donkere dagen veilig naar school, sportvereniging, vrienden of familie. Uiteraard is en
blijft fietsverlichting verplicht.
Verkeersveiligheid in onze gemeente
Wil je meer weten over wat we als gemeente aan
verkeersveiligheid doen? Neem contact op met
onze collega Jelle van der Most via 0497-650650
of ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl.

EERSEL - Iedereen is zondag 27 november
weer van harte welkom in het Kempenmuseum in Eersel, waar die dag de gezellige
Kadootjesmarkt wordt gehouden. Er zijn
ruim dertig kramen met originele, creatieve
kadootjes die je nergens anders kunt kopen.

Inschrijven kan nog tot zondag 20 november 16.00 uur!

Speel mee met de WK pool van PC55

In de tuin van het museum en binnen in de museumboerderij staan de sfeervolle kramen opgesteld en kunnen bezoekers, onder het genot
van een beker warme glühwein, gezellig rondstruinen. Behalve glühwein en chocolademelk
zijn er ook vers gebakken broodjes met hamburgers, hotdog en hete soep. Of wil je liever
lekker meezingen met de Plausible Pleasure
Ragtime Band, schraap maar vast je keel!
De Kadootjesmarkt op zondag 27 november
start om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De
entree is € 3,00 en kinderen van 12 jaar of jonger mogen gratis binnen. Datzelfde geldt voor
trouwe donateurs en museumkaarthouders.
Het Kempenmuseum ligt aan de Kapelweg
2 in Eersel. Fietsen kunnen worden gestald
voor het museum en de auto kan men parkeren op het terrein achter het Eersels gemeentehuis. Vanaf daar is het een korte wandeling
tot het museum. Tot dan!

20-11 t/m 18-12

Maak kans op een mooie prijs en vul je voorspellingen in op

www.pc55-wkpool.nl
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Mantelzorgers
kunnen nooit genoeg
waardering krijgen
Lunch aangeboden door
gemeente en Cordaad Welzijn
Door Renate Matthijssen
HAPERT - Om de mantelzorgers van de
gemeente Bladel in het zonnetje te zetten, organiseerde de gemeente een lunch.
Op donderdag 10 november schoven ruim
honderd gasten aan voor een heerlijk
soepje en goed belegde broodjes. Voor iedereen was er ook een persoonlijk woord
van dank en een cadeautje van wethouder
Jansen en een compliment van De Complimentenmeisjes.
Niet in waarde uit te drukken
Op momenten als deze is wethouder Jansen
extra blij met zijn functie. “Mantelzorger worden, daar kies je niet voor, dat overkomt je”,
vertelt hij. “Als gemeente kun je daar niet zo
heel veel aan doen, behalve ondersteunen
waar dat mogelijk is en je waardering uitspreken door een lunch en een cadeautje.
Het is absoluut niet in waarde uit te drukken
wat mantelzorgers voor hun naasten betekenen. Door deze lunch aan te bieden, mantelzorgers met elkaar in contact te brengen
en ze in het zonnetje te zetten door ze een
complimentje te geven, hopen we iets van
onze waardering te laten blijken.” Dat komt
zeker aan bij Jos. Hij is sinds vier jaar mantelzorger voor zijn vrouw. “Ik waardeer deze
geste van de gemeente heel erg; ik voel me
gewaardeerd, gezien. Het is fijn om andere
mantelzorgers te spreken maar geloof me:
we praten echt niet alleen over onze taak. Het
is juist heel fijn om over alles behalve de zorg
te praten. Hier kunnen we het even loslaten.”
Kempische bescheidenheid
Eén op de drie mensen in Nederland is mantelzorger, weet wethouder Jansen. “Dat zou bete-

De lunch vond plaats in MFA Hart van Hapert en voor een aantal gasten was dat de eerste keer dat ze daar binnen
waren. Reden genoeg voor wethouder Jansen om een rondleiding te geven. Hij is trots op het gebouw, maar vele malen
trotser op de inzet van de mantelzorgers, aan wie hij nooit genoeg zijn waardering kan uitspreken.

kenen dat er in onze gemeente ook héél veel
zijn. Die hebben wij niet allemaal ‘in beeld’. Dat
zouden we natuurlijk wel graag willen want
we willen hen vooral laten weten dat ze er niet
alleen voor staan. We kunnen ondersteuning
bieden; soms in praktische zin, soms met gesprekken of activiteiten ter ontspanning."

taak en het is goed om daar hulp bij te vragen
als dat nodig is.”

"Momenteel zijn er 341 mantelzorgers geregistreerd, een heleboel anderen dus nog
niet. Ik wil eigenlijk een oproep doen om je
wel aan te melden. Het zit een beetje in onze
Kempische cultuur om (te) bescheiden te zijn.
‘Dat doe je gewoon’ en ‘Zo bijzonder is het
niet wat ik doe’. Nou, daar denken wij anders
over: mantelzorger zijn is wél bijzonder en dat
doe je niet ‘gewoon’. Dat is vaak een zware

wordt vaak wakker, moet dan naar de wc maar
kan dat niet alleen. Het lukt me nog om haar
te helpen maar soms vraag ik me af ‘hoe lang
nog?’. De verantwoordelijkheid stopt nooit, in
gedachten ben je er altijd mee bezig. De dagen
dat ze naar de dagopvang gaat, geven me wat
lucht en ook de ondersteuning van onze kinderen is fijn maar de momenten dat we samen
zijn, zijn soms erg zwaar.” Zijn dochter vult aan:

KRINGLOOPBEDRIJF
REUSEL - DE MIERDEN

Zware taak
Jan verzorgt zijn vrouw al zeker een jaar. Hij
loopt al een eindje in de tachtig en vindt het
soms zwaar. “Vooral de nachten”, vertelt hij. “Ze

“Zo’n lunch als deze voelt echt goed, we voelen de waardering. We beginnen een beetje
onze weg te vinden in ‘zorgland’ en zijn blij met
alle hulp die beschikbaar is. Goed om te weten
dat de gemeente ons ziet.”
Hulp en ondersteuning
In de laatste raadsvergadering is een bedrag
van € 10.000,- per jaar vrijgemaakt voor praktische ondersteuning van mantelzorgers. Wethouder Jansen: “We hopen dat mensen die
mantelzorg verlenen tijdig bij ons aankloppen
en niet pas wanneer het water hen aan de lippen staat. Ik wil benadrukken dat het niet erg
is om hulp te vragen. Je staat er niet alleen
voor, er is hulp, we zijn er voor je. We willen de
drempel zo laag mogelijk maken.” Jos weet inmiddels ook hoe het leven van een mantelzorger eruit ziet. “Het ligt natuurlijk aan de achterliggende problematiek, maar ik heb ervaren
dat onze situatie een enorme impact heeft op
ons sociale leven. Waar we vroeger altijd mensen over de vloer hadden en iedereen altijd
gezellig binnenviel, kan mijn vrouw nu hooguit
twee mensen tegelijk voor een korte tijd ontvangen. Je staat er als buitenstaander niet altijd bij stil, dat een ziekte of aandoening méér
is dan alleen het lichamelijke. Het is fijn dat we
bij de gemeente en bij Cordaad Welzijn hulp
en ondersteuning kunnen krijgen.”
Trots
De lunch vond plaats in MFA Hart van Hapert en voor een aantal gasten was dat de
eerste keer dat ze daar binnen waren. Reden
genoeg voor wethouder Jansen om een rondleiding te geven. Hij is trots op het gebouw,
maar vele malen trotser op de inzet van de
mantelzorgers, aan wie hij nooit genoeg zijn
waardering kan uitspreken.

Najaar 2022

Inboedel service • Inkoop van inboedels
Woningen schoon en leeg maken
Verhuizingen
Dank voor alle steun van onze klanten tijdens de afgelopen periode.
Tevens is het heel fijn dat velen de weg naar de Kringloopwinkel Reusel weer
hebben weten te vinden. Wij blijven als vanouds voor u klaar staan.
Voor het ontruimen van woningen kunt u steeds bij ons terecht.
En overtollige bruikbare spullen kunt u tijdens openingstijden bij ons afgeven.
Openingstijden:
• maandag gesloten
• dinsdag t/m zaterdag van 12:00 - 17:00 uur
Groetjes,
Leo & Leny

Kerkstraat 20 I 5541 EM Reusel I Tel. 0497-644843
www.kringloopbedrijfreusel.nl I info@kringloopbedrijfreusel.nl

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

www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten
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Ramen en
ook deuren

Advies over energieverbruik

Workshop: leer
Voorlichting
over voeding in eenzaamheid
D’n Aachterûm herkennen
Donderdag 24 november

Huizen hebben een thermische schil, hebben een jas aan om warm te blijven. Die
thermische schil bestaat uit de begane
grondvloer, de gevels en het dak. Hoe beter
de isolatie en luchtdichtheid van deze oppervlakken, hoe warmer de jas. Comfortabel de winter door vereist een goede jas.
Dat geld voor ons en ook voor ons huis.
Bij oudere huizen is er aan de thermische
schil nog veel te verbeteren. De isolatie van
het dak mag verdubbelen en de naden en
spleten kunnen dicht gemaakt worden. Een
spouwmuur beter isoleren is vergeleken met
het dak moeilijker maar zeker mogelijk.
De zwakke schakels in de thermische schil
van een huis zijn altijd de ramen en deuren.
Daarom mag bij de verbetering van de isolatie hier de prioriteit liggen. Concreet betekent
dit dat de beglazing minimaal HR++ moet
zijn. Vergeleken met gewoon dubbel glas is
de isolatiewaarde van HR++-glas ruim 250%

beter. Triple glas is nog beter maar
kan moeilijk in bestaande kozijnen
geplaatst worden. Voor het verbeteren van de beglazing is subsidie
beschikbaar bij het Rijk (rvo.nl/
isde) en de gemeenten Bergeijk
en Bladel (budgetten zijn echter
tijdelijk op). Je moet meer dan 8 m2 glas vervangen om voor €53 per m2 subsidie in aanmerking te komen. De isolatiewaarde van het
glas moet lager of gelijk zijn aan 1,2 (daaraan
voldoet HR++).
Als je bij rvo.nl subsidie aanvraagt voor isolatieglas mag je daar isolatiedeuren bij optellen. Dat is mooi want als ramen en deuren de
zwakke schakels in de thermische schil zijn,
dan zijn de deuren het allerzwakst. Isolatiedeuren zijn opgebouwd uit lagen hout, isolatieschuim en aluminium platen. Ze blijven
mooi recht waardoor ze beter sluiten. Voor
draaiende delen is dit belangrijk om een
goede luchtdichtheid te garanderen. Het is
dus verstandig om ramen en deuren tegelijkertijd aan te pakken.
Voor meer vragen over isoleren en subsidies,
kom naar onze EnergieLoketten of mail naar
energieloket@kempenenergie.nl.
www.kempenenergie.nl

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

Heb je PC55
een keer
niet ontvangen?

AFHAALPUNTEN
Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen
De Hapertse Hofdame
Jumbo Supermarkt

Markt 4
Markt 26

Hapert
Hapert

Gemeentehuis Bladel
Visit Bladel
Tuincentrum Groenen
De Houtwinkel
Boerderijwinkel De Hooiberg

Markt 21
Markt 21A
Hulselseweg 11
Industrieweg 3
Bredasebaan 20

Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel

Visit Reusel
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

Supermarkt Plus

Kuilenhurk 1

Vessem

Welkoop

Vooreind 16a

Hulsel

Van Hoof Fietsen

De Hoeve 1

Netersel

Gemeenschapshuis De Schakel

De Stad 5

Hooge Mierde

Supermarkt Plus
Supermarkt Jumbo

Nieuwstraat 9
Willibrorduslaan 8

Eersel
Eersel

Geef een bezorgklacht altijd door via www.pc55.nl/bezorgklacht
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REUSEL - Wij zijn 5 voeding- en diëtetiek-studenten op de Hogeschool (HAN)
in Nijmegen. We willen graag met de senioren van Reusel-De Mierden een kijkje
nemen in de voedingswereld door dit met
jullie te bespreken in D’n Aachterûm in
Reusel.
Met veel plezier vertellen we meer over hoe
je gezond ouder kunt worden. Wie wil dat nou
niet? Verschillende ouderdomskwalen zoals
bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, overgewicht en diabetes type II kunnen wellicht
met gezonde voeding voorkomen worden.
Lijkt het je leuk om wat meer kennis en vaardigheden op te doen over voeding? Kom dan
donderdag 24 november, van 14.00 tot 16.00
uur, eens luisteren en deelnemen aan deze
interactieve voorlichting bij D’n Aachterûm in
Reusel.
Van harte aanbevolen, breng gerust één van
uw kinderen of mantelzorger mee. Wij bieden
u bij binnenkomst een heerlijke kop koffie/
thee aan.
Voedingsdeskundige team:
Sabine, Maaike, Emmy, Hidde en Jill

In de Kempen voelen veel inwoners zich
eenzaam. Dat iemand zich eenzaam voelt,
is niet altijd zichtbaar. Zo kan iemand heel
sociaal lijken, maar voelt diegene zich tóch
eenzaam. Een klein steuntje in de rug kan
dan al een verschil maken. Bijvoorbeeld
door een gesprek te beginnen over eenzaamheid. Maar hoe doe je dat en hoe herken je de signalen?
Op 12 en 13 december geven we samen met
gemeenten Eersel, Bergeijk en Bladel een
workshop over het signaleren van en omgaan
met eenzaamheid. De workshop is bedoeld
voor vrijwilligers in de Kempen en wordt verzorgd door GGzE.
Wat ga je leren?
Tijdens de workshop worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Aan de hand van voorbeelden en ervaringen gaan we op zoek naar
signalen waar je alert op kunt zijn om eenzaamheid te herkennen. Ook leer je wat jouw
rol als vrijwilliger hierin kan zijn. Wat je zou
kunnen doen? Wat kun je beter laten en waar
kun je naartoe als je er zelf even niet uitkomt?
Meld je aan!
Meld je gratis aan via www.eersel.nl/workshop-signalen-achter-de-voordeur. Je kunt
kiezen uit de volgende opties:
- Maandag 12 december van 15.00 tot 17.30
uur in De Muzenval, Eersel.
- Maandag 12 december van 18.30 tot 21.00
uur in de Bibliotheek Eersel.
- Dinsdag 13 december van 09.30 tot 12.00
uur in de Bibliotheek Bladel.

9

JONG & OUD

18 november 2022

Samen
opruimen
Chaos in huis zorgt voor chaos in je hoofd. Tenminste zo werkt het bij mij. Het is fijn als
dingen een vaste plek hebben en er af en toe ook wat wordt weggegooid. Voor de een is dat
gemakkelijker dan voor de ander en dat geldt zeker voor kinderen. Zij zullen moeten leren
wat opruimen is en hoe je dat aanpakt.

Yoga voor iedereen
Het leven wordt tegenwoordig als druk ervaren. Alles gaat in een snel tempo en we
kunnen de ontwikkelingen als mens amper bijhouden. Veel mensen lopen hierdoor vast en
de batterij loopt leeg, de energie druppelt weg en er ontstaan mentale en fysieke klachten.
Maar hoe kan dat nou dat zoveel mensen daar last van hebben? Wij vinden dit niet vreemd,
we leven in een maatschappij waarin we van alles moeten en alle ballen graag hoog willen
houden. Daardoor vergeten we vaak onszelf. Herken jij dit ook?
De oplossing? Zorg dat je aandacht besteedt
aan een goede nachtrust én neem dat
momentje qualitytime met jezelf waarin je
weer aandacht kan schenken aan je lichaam
en aan je emotionele welzijn. Dit kan door
op een laagdrempelige manier door yoga te
gaan beoefenen.

Yoga bij Ilse
Sportcenter Hapert heeft in oktober haar
deuren geopend voor Yoga, voor balans
tussen lichaam en geest. Onze collega Ilse
zal dit gaan uitdragen via een nieuwe merknaam: Yoga bij Ilse. Door de variëteit van verschillende oefeningen voor balans, kracht en
uithoudingsvermogen, uitgevoerd met een
unieke ademhaling en afgewisseld met een
moment van rust en ontspanning, word je
telkens opnieuw uitgedaagd en ontplooi je
jezelf tot een echte yogi.

Voor alle kinderen is het belangrijk dat ze een opgeruimde rustige slaapkamer hebben. Zeker
voor kinderen die van nature al een drukker hoofd hebben en meer moeite hebben om dingen
los te laten en het overzicht te houden.
Dat hoeft geen super nette steriele kamer te zijn, maar wel een kamer waarin de spullen een
vaste plek hebben en het kind overzicht heeft. Als je kind het moeilijk vindt zijn kamer zelf op
te ruimen doe het dan samen en zorg voor een systeem. Je kunt bijvoorbeeld labels maken
waarop staat geschreven wat er in deze bak of op die plank hoort. Dan kan je kind, natuurlijk
afhankelijk van de leeftijd, het daarna zelf wat gemakkelijker bijhouden.
Vindt je kind het moeilijk om dingen weg te gooien. Geef hem dan een bak die hij moet gaan
vullen met dingen die (misschien) weg kunnen. Die bak moet vol. (Tip: pas de maat van de bak
aan aan de grootte van de kamer en de overbodige spullen die erin rondzwerven.) Als de bak
vol is staat de bak nog een week op een andere plek. Als je kind er dan niks uit heeft gemist dan
wordt de inhoud weggegooid of weggegeven. Je kind heeft dus de kans om er toch nog wat
spulletjes uit te halen die hij echt niet kan missen. Dat mogen niet meer dan 3 dingen zijn. Dit
spreek je van te voren duidelijk af met je kind. De spullen zijn op die manier niet meteen weg en
dat kan het gemakkelijker maken om toch afstand te doen van bepaalde dingen.
Het kost je, als ouder, tijd om samen met je kind een systeem te bedenken dat werkt voor je
kind. Maar dat is het zeker waard als je merkt dat je kind zich daarna prettiger voelt op zijn
kamer en misschien zelfs wel rustiger gaat slapen. De kamer van je kind wordt op die manier
een plek om te ontspannen en dat is heel belangrijk!
Heb jij een opvoedvraag? Loop dan gerust binnen tijdens het opvoedspreekuur op woensdag
30 november tussen 9:30 en 10:30. Ik denk graag met je mee!

Jolijn Monteiro

Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

Deze vorm van yoga, Power yoga, is vergelijkbaar met een stevige workout en kan dus echt
als een sport gezien worden. Aan het einde van dit jaar zal daar Yin yoga bij gaan komen, het
tegenovergestelde van power yoga, waarin de rek in een yogahouding wordt opgezocht en
langer wordt vastgehouden. Dit zorgt voor meer innerlijke rust en stilte waardoor je makkelijker
naar binnen kunt keren.
Of je nu een (tijdelijke) fysieke beperking hebt, een burn-out of gewoon een nieuwe uitdaging
zoekt, yoga bij Ilse kan voor jou de oplossing zijn! Yoga is voor iedereen, zonder dat je veel
kennis van of over yoga hoeft te hebben en vooral, je hoeft er helemaal niet lenig voor te zijn.
Dat word je vanzelf!
Omdat de yoga in ons Fysio-Sportcenter gegeven wordt, zijn de lijntjes kort met onze
fysiotherapeuten.
Er zijn tal van gezondheidsvoordelen in verband gebracht met het beoefenen van yoga.
Ben je nieuwsgierig geworden of heb je zin om een les power yoga of yin yoga mee te komen
doen? Kijk dan op www.yogabyilse.nl en meld jezelf aan. Wil je eerst een kijkje nemen in het
Sportcenter? Loop dan gewoon eens binnen!

SPORTCENTER HAPERT l Kerkstraat 39 l Hapert l T. 0497-382065

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden
• Het stofferen van uw meubels
• Het bekleden van uw
auto-interieurs
• Motorzadels
De Hoeven 3 | 5541 RH Reusel
Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308
www.meubelstoffeerderijreusel.nl

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Groot Terkooyen 6 • Bladel
Tel 0497-384390
www.nekkermenneke.nl

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
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T/M ZATERDAG
3 DECEMBER
Worstenbroodactie Scouting Bladel
BLADEL - Scouting Bladel verkoopt dit jaar
weer
heerlijke
Brabantse worstenbroodjes
van
bakkerskwaliteit. De inkomsten worden
gebruikt om onvergetelijke activiteiten en
kampen te organiseren voor kinderen en
jongeren vanaf 5 jaar.
Het is mogelijk om de worstenbroodjes te
kopen via één van onze vele enthousiaste
(jeugd)leden en via onze webwinkel: www.
scoutingbladel.nl/worstenbrood. De worstenbroodjes kosten 4 voor € 6,- en 10 voor € 14,-.
Op zaterdag 17 december kunnen de bestelde worstenbroodjes worden opgehaald
via de drive-thru bij de blokhut van Scouting Bladel, Egyptischedijk 14. De drive-thru
is geopend tussen 09.00 en 15.00 uur. Voor
€ 2,- bezorgkosten is het mogelijk om de
worstenbroodjes te laten thuisbezorgen.

Vegetarische (groenten) worstenbroodjes
zijn ook verkrijgbaar. Bestellen is mogelijk tot
11 december.
Het doel is om minstens 9.999 worstenbroodjes te verkopen. Vorig jaar is dit gelukt en als
beloning hebben de leden hiervoor een super
gave schuimparty en lasergame-activiteit
met onbeperkt frikandellen eten gehad. De
jeugdleden zijn ondertussen weer allemaal
bijgekomen van dit knettergekke feest. Ze
staan ook dit jaar weer veel plezier klaar voor
de worstenbroodactie. Dit jaar belonen wij
graag de kinderen opnieuw voor een goede
verkoop. Mochten we dit jaar meer dan 9.999
worstenbroodjes verkopen dan organiseert
de leiding voor alle leden een mega luchtkussen poolparty!

Ook alle
kerstar tikelen

50%

50%

kor ting

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

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

Geen trek in worstenbroodjes en wil je toch
Scouting bladel steunen? Dit is mogelijk via
www.scoutingbladel.nl/schenking.
Alvast bedankt allemaal en een fijne en smakelijke feestdagen toegewenst namens alle
leden en vrijwilligers van Scouting Bladel!

Herfstwandelingen Stichting
Duofietsen Reusel-De Mierden
Zondag 20 november en 11 december
De afstand per wandeling is ± 10 km. Op vertoon van uw ticket krijgt u koffie/thee, soep,
broodje gehakbal en een ijsje. Starten kan op
de zondag 20 november en zondag 11 december tussen 09.30 en 11.30 uur.

REUSEL-DE MIERDEN - Beide wandelingen hebben een verrassende tussenstop
en zijn met pijlen uitgezet. Het begin- en
eindpunt van de wandelingen is telkens bij
IJsboerderij Fabor, Hamelendijk 5 in Reusel.

10

Tickets, welke € 7,50 kosten, zijn verkrijgbaar
bij Moois Crea Kado, Markt 22 in Reusel en
IJsboerderij Fabor, Hamelendijk 5 in Reusel.
Tevens kan men een ticket reserveren door te
bellen naar Ad van Limpt, tel. 06-23465275 of
een mail te sturen naar a.limpt43@upcmail.nl
en deze kan men op de dag van de wandeling
ophalen bij het startpunt. Wij wensen u veel
wandelplezier!

Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013

Kerstattentie
Hulp in Nood Hapert
HAPERT - Hulp in Nood wil een oproep doen aan de Hapertse mensen. In verband
met de privacywet kunnen wij helaas niet alle mensen uit Hapert een kerstattentie
bezorgen met de Kerstdagen.
Omdat deze informatie ons niet toereikend is vragen wij of u iemand kent in uw naaste
omgeving die 75 jaar of ouder is of onlangs in de afgelopen periode ziek is dit door te
geven. Hulp in Nood zou het heel jammer vinden als er iemand vergeten wordt met deze
feestdagen in het vooruitzicht.
Daarvoor vragen wij uw medewerking als u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt
dit door te geven aan: Eric Sol, tel. 06-11365459 / ericsol@upcmail.nl of Henk van Beers,
tel. 06-51133813 / h.v.beers@hotmail.com. Gelieve voor 10 december doorgeven.

BEWUST DUURZAAM
Het eikenhout dat gebruikt is voor
deze keuken komt uit Oostenrijk en
heeft er al twee levens opzitten. Eerst als
boom, later als bouwmateriaal van
berghutten en nu als keuken. Er is niets
zo duurzaam als de natuur.

Duurzaam wonen?
Neem contact met ons op

DESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nl
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Narrendonk is klaar voor carnaval 2023
REUSEL
Afgelopen
we e ke n d
werd er hard
gestreden
om de carnavalstitels. En
met succes! Narrendonk kan rekenen op
enthousiaste en energieke regeerders tijdens carnaval 2023. De neven en vrienden
Prins Luuk d’n Urste en Adjudant Bas staan
samen met Oppernar Luna en d’r Neﬀe Nar
Tom klaar om er een fantastisch carnavalsseizoen van te maken. Hun drive is groot,
net als dat van de 13 kids die een plaats in
de Narrenraad hebben bemachtigd.
Het begon allemaal vrijdagavond met het
Grôte Klène Narrengala waar de kinderen
van groep 6, 7 en 8 het carnavalsseizoen inluidden. Op en top verkleed, feestend en dansend op de muziek van de DJ kwamen de kinderen snel in de carnavalssfeer. Maar er was
ook strijd. Strijd om een plaatsje in de Narrenraad. De jury had een bijna onmogelijke
taak want alle 10 acts waren origineel, grappig, mooi of carnavalesk. Ongelooflijk hoe
goed de kinderen hun best hadden gedaan
om een spetterend optreden neer te zetten.
Er werd gedanst, gezongen, gestuiterd en
gehost. Twee dames liepen op anderhalve
meter de polonaise en de musketiers transformeerden van Teletubbies naar K3. Bijzonder knap, stoer en gedurfd was het dat er
door enkele kinderen live gezongen werd en
de carnavalsmeiden hadden zelfs een eigen
tekst gemaakt. De jury had het er maar zwaar
mee. Zeker toen er ook nog eens 7 oude
(k)narren op het podium verschenen die nog
prima in staat waren om samen een dansje
te doen. Niet veel later werden de shirts uit

getrokken en feestmutsen opgedaan. En de
hele avond vloog er heel wat confetti uit de
partypoppers. Wie geluk had, heeft nog een
stuiterbal gevangen en zo werden de kinderen de hele avond prima vermaakt. Na flink
beraad kwam het hoge woord bij de jury er
uit. De Narrenraad 2023 is gevuld met de anderhalve meter polonaise, de carnavalsknallers, de stuiterballen en de carnavalsmeiden.
Zij werden respectievelijk 1e, 2e, 3e en 4e in
de strijd om de leukste act.
Maar met alleen een Narrenraad zijn we er
niet. Klèn Narrendonk moet natuurlijk wel
geregeerd worden en dus stuurden diverse
kinderen een heel gaaf filmpje naar kindercarnaval. Daarin lieten ze in 111 seconden zien
wie ze zijn en waarom ze geknipt zijn voor de
functie van Oppernar tijdens carnaval. Kindercarnaval heeft genoten van alle inzendingen en besloten dat Luna Hommering en Tom
Daniëls als Oppernar Luna en d’r Neffe Nar
Tom kindercarnaval 2023 gaan leiden. En dat
gaan ze doen onder het motto: “In Narrendonk vieren we al 33 jaar carnaval mee mekoar”, wat bedacht is door Sjors Maus.
Op zaterdagavond was het de beurt aan de
volwassenen om het carnavalsseizoen af te
trappen tijdens The Masked Singer in De Kei.
Onder aanmoediging van het enthousiaste
publiek en de raden van Elf van het Peperbussenrijk, de Haoiboerkes en natuurlijk Narrendonk zelf, gingen 5 kandidaten de strijd
aan. Zo verschenen de plofkip, de boom, de
pastoor, de daltons en de dixie op het podium. Allen deden ontzettend hun best om
gemaskerd een goede act neer te zetten. En
hoe! Door het enthousiasme in de zaal bij alle
5 bleek duidelijk dat het publiek geen keuze
kon maken. Maar gelukkig was er een vakkun-

dige jury en gingen de boom en de pastoor er
uiteindelijk met de winst van door. Zij mochten zich ontmaskeren en ontpopten, onder
begeleiding van de fantastische dansers van
Dazzling, als ware Prins en Adjudant. Onder
luid gejoel werd Prins Luuk d’n Urste en Adjudant Bas met open armen ontvangen. Ook
door wethouder Maarten Maas, die het stel
voorzag van cape, steek en scepter en ze veel
succes wenste tijdens carnaval 2023. Daarna
nam DJ Stef Stuntpiloot het over en werd er
nog lang gefeest en geproost op het nieuwe
regeerders duo.
Met Luuk Copal (27) en Bas Janssen (26)
heeft Narrendonk sterke leiders tijdens car-

naval 2023. De twee vrienden én neven zijn
sinds 2009 betrokken bij carnavalsvereniging
De Bigsmiles. Het carnavalsbloed stroom dus
door hun aderen en dat was afgelopen weekend al goed merkbaar. Ze deden hun motto
“Met deze twee van de biggen kan de burgemeester rustig achterover liggen”, eer aan
en zo is Narrendonk klaar voor carnaval 2023.
Op onderstaande website-adres is informatie
over carnaval in Narrendonk te vinden. Het
carnavalsgebeuren in Reusel is ook te volgen
via www.facebook.com/Narrendonk. Dan ben
je altijd op de hoogte van het laatste nieuws!
www.narrendonk.nl

Hoogste punt levensloopbestendige woningen Hooge Mierde
staat uit twee tussenwoningen die worden
verhuurd door WSZ en twee koopwoningen. Deze mooie mijlpaal werd met de kopers, WSZ en het bouwteam gevierd.

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40
www.voskoeling.com

Wethouder Peter van de Noort: “Ik ben blij
dat in al onze kernen de bouw van woningen
doorgaat. Voor Hooge Mierde zijn vier nieuwe
woningen, waaronder twee huurwoningen
een mooie toevoeging.”

HOOGE MIERDE - Onlangs werd de
vlag gehesen naar het hoogste punt van
vier levensbestendige woningen aan de
Steenakker in Hooge Mierde. Het plan be-

De woningen aan Steenakker maken onderdeel uit van de wijk De Leeuwerik. In deze wijk
levert Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen
bv aan het einde van dit jaar drie vrijstaande
woningen op. Ook is de aannemer recent gestart met negen woningen aan De Cingel en
de Toon van de Bornestraat. In dit laatste plan
is nog één woning te koop. Kijk voor meer informatie op de website van Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars in Reusel.

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
Bijv. Stressless Sunrise (M)
met signature onderstel incl.
voetenbank in stof
vanaf € 2.099,- i.p.v. € 2.649,-

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

KOZIJNEN - HOUT
TIMMERWERKEN
INTERIEUR - IJZERWAREN

Hoef 11

n

Duizel

n

Telefoon 0497 - 519 520

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

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

n

www.houtmarktvanham.nl
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de duim

De ‘Duim’ gaat omhoog
Een duim omhoog en een pluim erbij voor iedereen die
mantelzorger is. Het is zwaar en niet altijd even leuk. Ik
wil ze even in het zonnetje zetten voor wat ze allemaal
doen en wat ze betekenen. Mijn vader is ook mantelzorger
en doet het allemaal maar. Dus voor alle mantelzorgers
bedankt voor je hulp en aanwezigheid. Voor alles wat jullie doen, voor je luisterend oor, je steun en begrip. Jullie
zijn degene die het toch maar allemaal met liefde voor je
naaste doet!
Wendy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze duimen gaan omhoog voor de familie Lemmens. Door het plaatsen van collectebussen
bij de afscheidsdienst van Frans Lemmens hebben wij een mooie donatie mogen ontvangen!

Leer ontspannend tekenen bij Het Kompas
BLADEL - We beginnen met (kleur)
potloden en daarna
met inkt, aquarelverf, plakkaatverf,
krijt en houtskool.
Breidt je technische
vaardigheden stap
voor stap uit met
o.a. schaduwtechnieken aanbrengen, perspectief tekenen en vloeiend kleurverloop
maken.

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

de duim

De ‘Duim’ gaat omlaag

BLADEL - Op donderdag 8 december, om
14.00 uur, zal in de Schouw een bijeenkomst plaatsvinden waarin een medewerker van de politie voorlichting komt verzorgen om senioren bewust te maken van
fraude/oplichting/fishing mail etc.
In diverse consumentenprogramma’s op tv
zien we steeds weer mensen die slachtoffer

Een duim omlaag voor diegene voor wie dit bericht van
toepassing is. Wie zijn dierbaren te ruste heeft gelegd,
begraven, behoor je als persoon van geen enkel graf te
stelen/schenden. Laat stelen van grafonderdelen verleden tijd zijn. Iedereen behoort op eigen manier voor het
graf zorg te kunnen dragen. Mocht iemand iets vergeten
zijn, laten liggen of laten staan, blijft men hier ook vanaf!
Mede-parochiaan

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

Heeft u interesse, meldt u zich aan via onderstaande website-adres van Het Kompas of
heeft u vragen bel dan naar 0497-385069 of
mail naar info@kompasbladel.nl.
U vindt Het Kompas aan de Torendreef 20 in
Bladel.
www.kompasbladel.nl

zijn geworden van oplichters aan de deur, via
de telefoon en de mail.

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

Mieke, Hanny en Miek (Groen Hart voor Hapert)

De cursus wordt gegeven op woensdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur.

Voorlichting over fraude en oplichting
voor senioren in de Schouw

Vrijwilligers en bestuur Zonnebloem Bladel

Onze duim gaat omhoog voor Seniorenvereniging Hapert, die de gehele maand oktober het
kopje koffie voor de deelnemers heeft gesponsord, aansluitend aan het dagelijkse Groene
Ommetje met Beweegtuin in Hapert. Hier zijn we heel blij mee!

12

Wilt u zich hiertegen ook wapenen, dan bent
u van harte welkom om deze bijeenkomst bij
te wonen. De toegang is gratis en koffie is
verkrijgbaar voor € 0,50. Ook niet-leden zijn
van harte welkom.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig
dan staat uw stoeltje klaar!
gerardmoeskops@seniorenverenigingbladel.nl

Ervaar Het
Baderie Comfort

Van
inspiratie
tot genieten
VARING
MEER DAN 40 JAAR ER
zonnepanelen ● warmtepompen ● zonneboilers

Praktisch en
ruimtelijk: een
hangend toilet.

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.

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

Baderie van den Boomen
Kerver 8 5521 DB Eersel

WIST
JE
DAT...?
... het grootste
gerecht ter wereld
bestaat uit een
hele kameel,
die is gevuld
met een lam,
dat is gevuld
met een kip,
die is gevuld
met eieren, rijst
en groenten.
www.loesje.nl

Het duurt ongeveer
24 uur om het gerecht
te bereiden en er
kunnen zo’n
tachtig mensen
van eten.
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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.

Dansen voor
50-plussers
Zaterdag 26 november is het weer
dansen voor 50-plussers in d’n
Aachterûm te Reusel.
• Tijd 19.30 - 23.30 uur
• Entree € 1,50
• DJ Pirke zorgt voor de dansmuziek
Van harte welkom!

Leegverkoop
‘grootmoederstijd’
spullen
Kasten, schilderijen,
vazen, beelden, klokken,
serviesgoed, meubels,
(tuin)gereedschap etc.
Tel. 0497-384015
Locatie: Bladel

Kom alvast in kerstsfeer
bij de Jacobushoeve
VESSEM - De gezellige Kerstmarkt van de
Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4 in Vessem vindt plaats op zaterdag 10 december
van 11.00 tot 16.00 uur. Het is er zoals altijd
goed toeven in en om de boerderij.
In het Praathuis staan deze dag de kraampjes opgesteld met allerhande tweedehands

Wandelaar
van de week!

kerstartikelen: kerstdecoratie, kerstverlichting, kerststalletjes, kerststukjes etc. Uiteraard zijn ook onze kringloopwinkels geopend.
Tijdens de kerstmarkt is er live muziek
van het vocaal ensemble Leff. Gekleed in
Dickens-stijl brengen zij kerstliederen ten gehore.

STEVENS

TELEVISIES
UW (O)LED TV ADRES!
De Televisie Specialist
m e t e e n ve r ras s e n d

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

weekkrant PC55 goed om te weten

lokale vrijwilligers
vacature bank
Vrijwilliger Virtual Reality Beleving
Als VR-vrijwilliger bij Oktober laat je onze
vrijwilligers de belevingswereld van iemand
met dementie ervaren door middel van een
speciale video bril.
Je legt uit hoe de deelnemer de bril gebruikt en
wat de deelnemer kan verwachten. Na afloop
houd je een nagesprek met de deelnemer.
Elke beleving met nagesprek duurt ongeveer
een uur. Na een interne scholing ga je deze
sessies begeleiden. Help jij mee om de belevingswereld van mensen met dementie beter
te begrijpen?
Meer info bij Annet: 06-5158 7622 of mail naar
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl.
---------------------------------------

Bent u deze wandelaar?

Help mee om knelpunten toegankelijkheid
te signaleren!

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.

Stichting Platform Gehandicapten Bladel
(SPGB) is er voor iedereen met een lichamelijke handicap die praktisch ongemak in onze
gemeente ervaart. We zijn er voor mensen die
slecht ter been zijn, rolstoelafhankelijk, slecht
ziend of blind.
SPGB zoekt vrijwilligers voor het signaleren en
verhelpen van knelpunten rondom toegankelijkheid van lichamelijk gehandicapten. Maakt
u zelf gebruik van een rolstoel, bent u slecht
ziend of begeleidt u een persoon met een
handicap, dan hebben we uw hulp hard nodig.
Help mee als vrijwilliger! Voor meer info kunt
u contact opnemen met Astrid Oomens, telefoon 06-51834735 of info@mindermobiel.nl
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

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

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

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

Mijn
nieuwstip
doormailen
aan PC55
info@pc55.nl
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I Love to Cook

met Ivanka

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• RENOVATIE

Wat koken we vandaag?
Ook ik denk dat bijna elke dag wel een keer.
Vraag twee is dan vaak aan mezelf, waar heb
ik zin in en wanneer hebben we dat voor het
laatst gegeten?

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72
ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT

Zo was het wel weer eens tijd voor een broodje
gemak. En met nog wat dingen die toch op
voorraad waren ontstonden deze smakelijke
broodjes. Ik had toevallig nog Turkse broodjes
liggen, maar een stokbrood werkt ook prima.
Fijn weekend

Wist je dat krachttraining
op alle leeftijden kan
én belangrijk is?
T 049-738 20 65 • www.sportcenterhapert.nl

3 maanden winterabonnement met tennisles

Chica's
Ingrediënten
• 200 gr rundergehakt
• 200 gr HOH-gehakt
• 100 gr chorizo, in kleine stukjes
• 1 el hete saus (bv tabasco)
• 3 el tomatenketchup
• 3 el mayonaise
• 1 zakje Silvo Mexicaans gehakt
• geraspte kaas
• 4 mini Turkse broodjes

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng het gehakt met de chorizo, de sauzen en de Mexicaanse gehaktkruiden. Halveer
de Turkse broodjes, zodat je 8 stuks hebt. Smeer het gehaktmengsel met de bolle kant van een lepel op de broodjes.
Bestrooi met de kaas en bak circa 10 min. af in een voorverwarmde oven.
Voor: 4 personen

Voorbereiding ≈ 10 min

Klaar in: 20 min

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

REUSEL - Heeft u altijd graag gedurende
de
wintermaanden
een balletje willen
slaan met uw familielid, vriend, vriendin,
buurman of kennis?
Dan is dit uw kans!
Tennisvereniging LTC
de Kemphanen uit Reusel biedt een tennis-winterabonnement aan speciaal voor
de maanden november, december en januari inclusief tennislessen via tennisschool
Max Tennis voor € 99,00 per persoon.
Gedurende de periode 1 november 2022 tot
en met 1 februari 2023 is men lid van onze
vereniging als ‘winterlid’ en kan men vrijwel
onbeperkt tennissen op onze 6 all-weather
banen op sportpark Den Hoek en krijgt men
gedurende deze periode 12 tennislessen aangeboden door Max Tennis.
Het winterabonnement vervalt automatisch
op 1 februari. Men ontvangt een tijdelijke toegangspas met KNLTB lidnummer om via de
KNLTB ClubApp te reserveren om vervolgens
de baanreservering voor het spelen definitief
te bevestigen op het digitaal afhangsysteem

in het tennispaviljoen de Hut. Winterleden
dienen zich te houden aan de regelementen
van onze tennisvereniging.
Heeft u interesse in dit unieke winterabonnement ‘Maak kennis met tennis’, vul het tennislesformulier in ‘senioren’ op
www.dekemphanen.nl/lid-worden

D’isney?! filmconcert
Concert met ﬁlmbeelden door Harmonie Concordia
REUSEL - Harmonie Concordia is volop in
voorbereiding voor een spetterend filmconcert rondom het thema Disney. Want
wie is er nu niet dol op alle films die door
hen zijn geproduceerd? Onder de klanken
van de bekende Disney-melodieën worden
spectaculaire beelden vertoond.
Volgens Harmonie Concordia zijn de films
van Walt Disney bekend en geliefd door iedereen. Hou jij ook van de Disney-klassiekers
Sneeuwwitje en Tarzan? Of geniet je meer
van de moderne producties als Pirates of the
Caribbean en Avatar. Zelfs de onovertroffen
Indiana Jones, waarvan de rechten sinds 2012
in handen van Disney zijn, komt op deze avond
aan bod. Maar wat vind jij van Indiana Jones,
Disney of D’isney?
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Harmonie Concordia speelt onder de bezielende leiding van Jules van de Loo een
selectie hoogtepunten uit de wereld van
Disney, begeleid door spectaculaire filmbeelden. De avond wordt gepresenteerd door
Disney-kenner Belle Kuppens. Deze mega
Disney-fan vertelt gedurende de avond
diverse wetenswaardigheden waarvan u
denkt “D’is nie!”; leerzaam entertainment.
Dit spectaculaire concert zal plaats vinden op
zaterdagavond 10 december, om 20.00 uur, in
De Kei in Reusel.
Entree is € 5,- en kaarten kunnen besteld
worden via concordiareusel@hotmail.nl, bij
De Kei of aan de kassa. Mis dit niet en kom
samen met ons genieten van een avond vol
muziek en film!

30%
Korting

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

www.franken-kleding.nl
Hof 25, Bergeijk
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Toekomst
Clemensschool Hulsel

OBGB−LIDBEDRIJF IN BEELD

De Clemensschool is aan vervanging toe.
Het gebouw is afgeschreven en daarom is
de gemeente de aflopen periode in overleg getreden met Stichting Kempenkind.
Samen hebben we onderzocht hoe we een
toekomstbestendige nieuwe Clemensschool kunnen realiseren.
Er is een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit een aantal mogelijke scenario’s zijn gekomen, waarmee wij denken dit
mogelijk te kunnen maken. De afgelopen
periode zijn er gesprekken gevoerd met de
partijen waar deze scenario’s direct invloed
op hebben/onderdeel van zijn.
Op de foto: Martijn Buijtels en compagnon Frans Klessens
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Vertel kort iets over de bedrijfsnaam
Sinds onze rebranding gebruiken we de
afkorting van onze naam: AMB. Akoestiek
Montage Brabant zegt wat we doen maar
niet wat we óók doen. We zorgen namelijk
niet alléén voor akoestische oplossingen.
Dus de nieuwe naam zegt minder, maar ’t
is meer.
Vertel kort iets over het bedrijf
Het bedrijf bestaat nu 57 jaar, is begonnen
door Jan Klessens die zich alleen richtte op
systeemplafonds. Zeventien jaar geleden
namen Frans Klessens en ik het bedrijf
over en is de focus langzaam – eigenlijk
heel snel – verschoven naar akoestische
oplossingen voor alle ruimtes. Wij denken
mee in het voortraject met architecten.
Creatieve oplossingen kunnen ook mooi
zijn, vandaar dat we ons richten op design.
We zijn inmiddels heel breed inzetbaar als
het op akoestiek aankomt. We opereren
voornamelijk in het hogere segment.
Welke eigenschap typeren jou als
ondernemer?
Ik ben innovatief, enthousiast, creatief en
altijd vooruit aan het denken. Ik ben niet
meer of minder dan mijn teamleden; we
maken alles samen.
Waarom ben je ondernemer geworden?
Ik wist eerlijk gezegd niet dat ik het in me
had, had vroeger nooit die ambitie, was
zelfs een ‘bleu menneke’. Totdat Jan me
vroeg om samen met zijn zoon Frans
het bedrijf over te nemen. Kennelijk zag
hij het in me. Frans en ik zijn een goede
combinatie, vullen elkaar goed aan. Er
bleek toch een ondernemer in me te zitten,
ik kan alles verkopen.

BEDRIJFSNAAM:

AMB

SECTOR:

(af)bouw
AANTAL MEDEWERKERS :

17

(en 35 ZZP’ers op projectbasis)

Beste tip die je zelf hebt gekregen?
Laat zien en horen dat je er bent.

Verschillende scenario’s
De scenario’s die nu op tafel liggen zijn in
grote lijnen:
1. Nieuwbouw/renovatie op de huidige locatie, inclusief verduurzaming.
2. Nieuwbouw op een andere locatie.
3. 
Nieuwbouw op de huidige locatie in de
vorm van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarbij ’t Drieske wordt overgenomen en meegenomen in de bouwplannen. Omdat het combineren van de
functies in één gebouw ruimte bespaart,
kan de vrijgekomen grond worden gebruikt
voor woningbouw.

Definitieve keuze
De eerste twee scenario’s zijn in de basis al
uitgewerkt. Het derde scenario werken we
de komende periode uit. Hierna zullen de betreffende scenario’s worden voorgelegd aan
alle partijen. Ouders van leerlingen, omwonenden en overige inwoners van Hulsel zullen worden betrokken bij de definitieve uitwerking van de plannen. Begin 2023 leggen
we alle uitgewerkte scenario’s, met daarbij
aangegeven welk scenario de voorkeur heeft,
ter besluitvorming aan de raad voor. De raad
maakt daarna een definitieve keuze over de
toekomst van de Clemensschool.

Hoe vind je balans tussen werk/privé?
Op dit moment zoek ik die nog, al komt er
steeds meer balans. Er is een bedrijfsleidster
aangesteld dus ik kan - moet – meer
loslaten. Maar ondernemer zijn betekent
altijd om moeten gaan met pieken en dalen.
Mooiste compliment dat
je ooit gekregen hebt?
Zakelijk: dat het Tuschinski theater is
uitgeroepen door Time Out Magazine tot
mooiste bioscoop van de wereld. Daar
hebben wij ons steentje aan bijgedragen.
Prachtig project.
Op persoonlijk vlak: dat mijn open en
transparante manier van zakendoen wordt
gewaardeerd.

VERS UIT BOERENHAND, ZO IN JE WINKELMAND

€10,-

*
S
I
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G IECODE:
ACT
BRABANT

Wat was je grootste uitdaging
als ondernemer?
We hebben twee crises doorgemaakt. Om
daar, met behulp van het team doorheen
te komen, is heel mooi. Het was een keer
spannend: de accountant zei: ‘Het is klaar’
en ik dacht: ‘Denk het niet’. Dankzij de
medewerking en inzet van ons team zijn
we erdoor gekomen. Daar kijk ik enorm
positief op terug.
Wat vind je van OBGB?
Mooi platform om te sparren met andere
ondernemers. Goed om bij elkaar te kijken,
van elkaar te leren. Doe er nu te weinig mee
maar ben zeker van plan in de toekomst
meer aanwezig te zijn bij bedrijfsbezoeken
en netwerkbijeenkomsten.

30 LOKALE BOEREN
600 VERSE PRODUCTEN

Tips voor startende ondernemers?
Positief blijven denken. ‘Wat kan wel?’, in
plaats van ‘dat kan niet!’.

BESTEL ALLES IN DE APP EN HAAL IN ÉÉN KEER
AF BIJ JOUW WELKOOP IN DE BUURT.

WWW.BOERENLEKKER.NL

www.obgb.nl

*Nu €10,- Gratis bij een bestelling van minimaal €20,-

SCAN QR VOOR DE
LOCAL HEROES APP

IN DE KEMPEN
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Warme ontmoeting
Oekraïners en Gemeente Eersel
‘Het geeft vertrouwen om te weten dat we er niet alleen voor staan’
Onlangs kwamen
Oekraiense vluchtelingen bijeen
tijdens
een
Meet & Greet
in De Muzenval in Eersel. Deze Meet & Greet was een
initiatief van de gemeente samen met Oekraïense vrijwilligers, vluchtelingenwerkgroep Eersel, Gilde Samenspraak (taal
coachen) en KempenPlus. Met als doel:
de Oekraïense gemeenschap nader kennis
laten maken met vrijwillige organisaties
en verschillende afdelingen binnen de Gemeente Eersel en KempenPlus.
Terugblik van de bijeenkomst
Wethouder Eric Beex gaf de aftrap voor de
bijeenkomst en heette iedereen een warm
welkom. Na deze opening vertelden medewerkers van de gemeente en de vrijwilligers
kort iets over wat ze zoal doen voor de Oekraïners in de gemeente.
“De Oekraïense vluchtelingen gaven tijdens
de bijeenkomst aan zich welkom en veilig te
voelen in Eersel”, zei onze Oekraïense tolk, die
een onmisbare schakel vormde tijdens deze
bijeenkomst. “Alle deelnemers kijken terug
op een prettige bijeenkomst die naar meer
smaakt. De initiatiefnemers en de Oekraïners
hebben afgesproken om elkaar vaker te ontmoeten en te spreken. Ook hebben ze onderling telefoonnummers uitgewisseld en stonden ze onderling lekker te kletsen. Dat was de
bedoeling: het sociaal netwerk van Oekraïen-

se vluchtelingen binnen de gemeente Eersel
vergroten.”
Geslaagde bijeenkomst
Een van de initiatiefnemers geeft aan dat de
bijeenkomst geslaagd was: “We hadden als
doel de vluchtelingen met hulpvragen te stimuleren om naar het spreekuur te komen, te
bellen voor een afspraak met vluchtelingenwerk of met de gemeente. Zodat we elkaar
kunnen vinden als er hulp nodig is. Dat is tijdens deze bijeenkomst zeker gelukt."
"Elkaar helpen en daarnaast vragen rondom
werk, zorg, inkomen, onderwijs of vrije tijd bij
de juiste loketten krijgen; ze weten er nu veel
meer van.”

2e editie
Haopertse Snertloop
wordt gehouden
op woensdag
28 december!

Optreden van Lenny Kuhr met haar
theaterprogramma in de Cultuurboerderij
WESTELBEERS - Op zondag 27 november,
om 14.30 uur, komt Lenny Kuhr met haar
theaterprogramma naar de Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
Lenny zingt uit haar grote en levendige oeuvre. De kers op deze taart is het album dat eind
januari 2022 op het label Excelsior wordt uitgebracht met als titel ‘Lenny Kuhr’. Een album
waarop ze uit haar comfortzone is getreden met verrassende resultaten. Met nieuw
werk van haarzelf en met werk dat collega’s
speciaal voor haar schreven. Onder andere
Stef Bos, Spinvis Elke Vierveijzer en Lenny’s
dochter Daphna.
Zelf zegt Lenny over het theaterprogramma
dat ze uit eerder werk en uit haar nieuwe
album heeft gedestilleerd: “Ik heb eens ge-

zegd ‘een lied is een compacte energie van
een ongrijpbaar gegeven,’ en nog altijd verbaast het mij dat het lied mij steeds weer
weet te vinden. Misschien omdat ik zo’n
dankbare ontvanger ben. Het is de mooiste
en levendigste kunstvorm die ik ken. Het lied
vertolkt gevoelens van het benoembare en
onbenoembare op oneindig veel manieren.
Het vertelt van jou en mij. Over onze existentie en dat wat zich daarin afspeelt. Het is een
feest om weer te kunnen spelen na een tijd
van pas op de plaats, lockdowns en steeds
veranderende maatregelen. Mijn kompanen
Mischa Kool op bas en Reinier Voet op gitaar
en ik hebben jullie gemist. Tijdens ons optreden communiceren we met jullie door middel
van de liedjes. We kennen en herkennen elkaar; jij en ik. En we zijn weer samen. En dat
vieren we op de plek waar wij samen zijn.”

Op Weg

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
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v
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Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244
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Kinderen in actie voor
kinderen in armoede
Sinterklaas komt voorlezen in Bibliotheken
van Bladel en Reusel

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Op dit
moment zijn Sinterklaas en zijn Pieten druk
in de weer met het maken van gedichten
en het inpakken van cadeautjes. Sint heeft
het ontzettend druk, maar voor het voorlezen van een boek maakt hij graag tijd vrij.
Kom je ook luisteren naar een mooi Sinterklaasverhaal?
Woensdag 23 november zal er een verhaal
met het thema ‘Sinterklaas’ voorgelezen worden door niemand minder dan Sinterklaas!
Welk boek hij kiest weten we nog niet, maar
iedereen is welkom om te komen luisteren.
Sinterklaas komt die dag in Bibliotheek Bladel, Markt 4, om 13.30 uur en in Bibliotheek
Reusel, Kerkplein 5, om 15.00 uur.
De activiteit is geschikt voor jonge kinderen.
De toegang is gratis. Graag vooraf aanmelden. Dat kan via de agenda op
www.bibliotheekdekempen.nl

REUSEL - Dat er
in Reusel kinderen
zijn die niet kunnen
sporten, geen fiets
krijgen of niet op
zwemles
kunnen
omdat hun ouders
daar het geld niet
voor hebben, dat vonden Puk (10) en Siep
(8) Graat uit Reusel niet eerlijk.
Daarom zochten ze een manier om daar wat
aan te doen. Ze wisten dat Stichting Leergeld
deze kinderen helpt en dus kozen ze ervoor
om daarvoor geld in te zamelen. Ze trommelden hun vriendjes en vriendinnetjes op
en gingen langs deuren om lege flessen op
te halen, zochten stenen om te schilderen en
te verkopen en zaten een paar keer per week
op de hoek van de straat om handgemaakte
armbandjes en sleutelhangers te verkopen.
Samen verzamelden ze maar liefst € 242,voor dit mooie doel!
Vorige week zaterdag overhandigden Puk
en Siep en vriendinnetje Liz een cheque aan
Angela van Gerwen, voorzitter van Stichting
Leergeld Veldhoven & De Kempen. Ze hopen
dat veel kinderen nu toch kunnen sporten
samen met hun klasgenoten.
Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen laat kinderen niet in de kou staan
Door de stijgende prijzen van gas, elektra,

benzine, boodschappen etc. krijgen steeds
meer gezinnen het financieel moeilijk. Sommigen komen letterlijk in de kou te staan en ook
kinderen krijgen steeds vaker te maken met de
gevolgen hiervan. Leergeld is er voor kinderen
die buitengesloten dreigen te raken, omdat
hun ouders niet alle kosten meer kunnen dragen. De stichting helpt kinderen uit de omgeving om mee te doen door het vergoeden
van kosten van bijv. contributie en benodigde

KOOPAVOND TOT 20.00
Black Friday ☻ vind je in Bladel Centrum
bij de diverse winkels extra hoge
kortingen, dus sla je slag!
Wel zo handig net voor de feestdagen!

WWW.BLADELCENTRUM.NL

Ben of ken je een gezin dat het financieel
moeilijk heeft, kijk dan wat Stichting Leergeld
kan betekenen. Ga voor meer informatie of
het indienen van een aanvraag naar
www.leergeldveldhovendekempen.nl

Teurlings
de Mulder

25 NOVEMBER

BLACK
FRIDAY

sportkleding, muzieklessen, schoolpakketten,
fietsen, mobiele telefoons, laptops, etc., want
nu meedoen is straks meetellen!

Acties geldig in de maand november

Sierschors
handig tijdens
deze periode om
onkruid tegen
te gaan

5% korting
op alle

bladharken
en

snoeischaren

Bangalor
Kattenmand
van € 15,20

€ 9,99
5 Euro terugbetaald
op een zak
1 kg Opti-Life
kattenbrok
Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555

www.teurlings-demulder.nl
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Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Jubileumwedstrijd basisscholen
Crisisnoodopvang Den Tref
Hapert stopt eind november
Begin oktober startte de crisisnoodopvang
voor asielzoekers bij ons in Den Tref in Hapert.
Burgemeester Remco Bosma blikt terug en kijkt
vooruit.
“We hadden 115 bedden klaar staan, er was ruimte
voor taalles, ruimte voor activiteiten voor
volwassenen en spelactiviteiten voor de kinderen. We
konden in Den Tref betere voorzieningen bieden dan
in andere gemeenten, waar ze bijvoorbeeld in een
sporthal verbleven. Toch was voor ons als college Den
Tref alleen een tijdelijke oplossing. Want uiteindelijk
verdienen deze mensen een plek met meer privacy,
douches binnen en andere faciliteiten. We zijn blij
dat daar nu zicht op is,” zegt Bosma.
Vanaf 30 november worden de asielzoekers voor
tenminste twee maanden opgevangen in Someren.
Daar is niet alleen plaats voor de groep mensen die
bij ons verblijft, maar ook voor een groep die
momenteel in Helmond verblijft en daarnaast voor
nog 225 mensen. De opvang in Someren kan dus
450 mensen tijdelijk huisvesten.
Remco Bosma: “Voor deze 450 mensen is het nog
even afwachten welke langdurige oplossing er gaat
komen. We weten dat daar hard aan wordt gewerkt.
Maar we weten ook dat de landelijke opgave voor de
opvang van allerlei ontheemden, groot is. De situatie
in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is
onhoudbaar. Op dit moment zijn er in het hele land
nog onvoldoende opvangplekken. En dan gaat het
niet alleen om huisvesting voor asielzoekers; er is ook
behoefte aan opvangplekken voor gevluchte
Oekraïners en statushouders. Ik hoop van harte dat
er goede en structurele oplossingen komen. We
hebben in de afgelopen weken steeds contact
onderhouden met direct omwonenden. Zij vertelden
ons dat het verblijf van de asielzoekers goed verliep.
Vooraf waren daar bij sommigen wat twijfels over.
Begrijpelijk, als je afgaat op wat er soms in het
nieuws verschijnt. Het is fijn dat de ervaring in Hapert
zo positief was.”
Burgemeester Bosma spreekt zijn dank uit aan
iedereen die geholpen heeft het verblijf voor de
gasten in Den Tref zo aangenaam mogelijk te maken.
“Van ondernemers die mooie bloemen of andere
producten leverden, tot de vele vrijwilligers die
hielpen bij activiteiten en bij dagelijkse begeleiding
van de asielzoekers. Het is hartverwarmend dat door
onze inwoners en ondernemers gastvrijheid en
medemenselijkheid werd getoond aan mensen die zij
voor oktober nog nooit hadden gezien. Ik ben er
trots op dat we dat als gemeenschap samen hebben
gedaan. Bedankt!”

Ter ere van het 25-jarig jubileum van de gemeente
Bladel heeft de gemeente een creatieve wedstrijd
voor de basisscholen georganiseerd. In
samenwerking met creativiteitsontwikkelaar
Bregje Raaijmakers zijn er vier uitdagende
klassikale 3D-opdrachten bedacht voor de
verschillende leerlagen. De opdrachten hadden
passende onderwerpen die bij onze gemeente
horen. De leerlingen in de onderbouw mochten
aan de slag met Kabouterkoning Kyrië en in het
spoor van de tram met vervoer van de toekomst.
In de bovenbouw lieten ze zich inspireren door
Zwarte Kaat en ons erfgoed om wonen in de
toekomst in beeld te brengen.
In de afgelopen periode heeft de wedstrijd
plaatsgevonden. We hebben heel veel mooie
inzendingen mogen ontvangen. De leerlingen zijn erg
creatief geweest hebben hard gewerkt!
De inzendingen zijn beoordeeld door een professionele
jury bestaande uit wethouder Cees van de Ven, Bregje
Raaijmakers en Ria en Jan van de Putten van Galerie de
Kunstkamer in Hoogeloon. De leerlingen hebben het de
jury niet gemakkelijk gemaakt, maar na lang beraad zijn
er 4 winnaars uitgekomen:
Koning Kyrië:

groep 1/2b van basisschool
Het Palet in Hapert
Vervoer van de toekomst: groep 3/4 van de
Lambertusschool in Netersel
Wonen in de toekomst: groep 5/6 van basisschool
De Toermalijn in Bladel
Zwarte Kaat:
werkgroep leerlingen uit 7/8
van basisschool Het Palet in
Hapert
Donderdag 10 november heeft wethouder Cees van de
Ven de prijzen aan deze klassen feestelijk uitgereikt. De
onderbouw (1/2 en 3/4) heeft een uitje gewonnen naar

Groep 5/6 van basisschool De Toermalijn in Bladel.
Speelboerderij De Hooiberg en de bovenbouw (5/6 en
7/8) mag een dagje naar de Winter Efteling!
Als dank voor de inzet en mooie creaties, zijn ook de
andere inzendingen beloond met een raam-tekenpakket voor de hele klas.
Tentoonstelling
De gewonnen inzendingen worden tentoongesteld in de
hal van het gemeentehuis. De creaties zijn te
bewonderen van maandag 21 november t/m vrijdag
2 december tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis.

Subsidieregeling duurzame energie en
energiebesparing
Sinds 20 oktober 2022 is een nieuwe subsidieregeling duurzame energie voor particulieren van
kracht. Met deze nieuwe regeling is het alleen
nog mogelijk om subsidie achteraf aan te vragen.
Dit betekent dat het pas mogelijk is om subsidie
aan te vragen nadat de duurzame maatregel is
uitgevoerd. Enkel het proces van aanvragen is
veranderd. De technische eisen / voorwaarden
voor de duurzame maatregelen zijn hetzelfde
gebleven ten opzichte van de vorige regeling.
De nieuwe procedure gaat als volgt:
1. U leest de voorwaarden van de “Nadere regels
subsidie duurzame energie en energiebesparing
voor particulieren 2022, eerste wijziging” om na te
gaan hoe in aanmerking te komen voor subsidie;
2. U laat de duurzame maatregel(en) uitvoeren door
een daartoe gespecialiseerd bedrijf;
3. U betaalt de eindfactuur rechtstreeks per
bankoverschrijving aan de installateur (dus niet
contant);
4. Binnen 12 maanden na het aanbrengen van de
maatregel(en) vult u het aanvraagformulier “subsidie
duurzame energie Gemeente Bladel” volledig in en
levert dit samen met een eindfactuur en een kopie
van het betalingsbewijs in bij de gemeente. Hierbij is
het vermelden van de installatiedatum op de factuur
verplicht;

5. De gemeente beoordeelt de aanvraag in principe
binnen acht weken, indien noodzakelijk kan de
gemeente deze termijn eenmaal verlengen;
6. Indien de aangevraagde subsidie wordt toegekend
dan wordt het subsidiebedrag op korte termijn
daarna door de gemeente overgemaakt.
Subsidie kan alleen worden verkregen voor
maatregelen die zijn uitgevoerd ná 23 juli 2022.
Daarnaast is het alleen mogelijk om subsidie aan te
vragen voor maatregelen die reeds uitgevoerd zijn. Dit
kan tot 12 maanden na de uitvoering.
Op de website van de gemeente Bladel staat verdere
uitleg over deze nieuwe subsidieregeling voor
particulieren: https://www.bladel.nl/subsidieduurzame-energie-voor-particulieren-2022.

Aanpak
N284
wordt opnieuw bekeken
18
november 2022
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60 jaar getrouwd!
Op 6 november was echtpaar Kraayvanger 60 jaar
getrouwd. Burgemeester Remco Bosma bezocht het
diamanten paar om ze in het zonnetje te zetten. Van
harte gefeliciteerd!

De Stuurgroep N284, waarin de samenwerkende
partijen gemeente Bladel, gemeente ReuselDe Mierden en provincie Noord-Brabant
vertegenwoordigd zijn, heeft besloten het
voorkeursalternatief (VKA) te herzien.
Het VKA voor de aanpak van de N284 tussen Reusel en
de A67 is in 2020 vastgesteld. Voor deze aanpak stelden
de provincie en de twee gemeenten toen € 40 miljoen
beschikbaar. Een belangrijke kanttekening bij het VKA uit
2020 was dat het nog verder ontworpen en
doorgerekend moest worden. Bovendien waren er een
aantal maatregelen geformuleerd waarover bij de
gemeenteraden en om- en aanwonenden nog zorgen
bestonden.
Uit de verdere uitwerking blijkt nu dat de voorgenomen
plannen uit 2020 niet haalbaar zijn binnen het
vastgestelde budget. Dit wordt nog eens extra versterkt
door de hoge prijsstijgingen als gevolg van de
coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De
stuurgroep heeft daarom besloten om via twee sporen
tot een herzien VKA te komen. Aan de ene kant met de
bedoeling het budget te verhogen, aan de andere kant
zet zij in op een aangepast maatregelenpakket, zonder
daarbij de projectdoelstellingen te veranderen.

In 2020 werd afgesproken dat de weg zou worden
aangepakt voor maximaal € 40 miljoen, maar de
stuurgroep geeft aan dat dit uitzonderlijke tijden zijn.
Daarom heeft zij, onder voorbehoud van besluitvorming
in de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten, de
intentie uitgesproken extra budget toe te kennen ter
compensatie voor de onvoorziene prijsstijgingen.
Provincie en gemeenten dragen hieraan bij.
De waarschijnlijke verruiming van het budget neemt niet
weg dat veranderingen in het eerder vastgestelde VKA
onvermijdelijk zijn. Het project moet maakbaar en
betaalbaar blijven, en de projectdoelstellingen moeten in
stand blijven. Dit vraagt om scherpe keuzes en een
verder uitgedacht maatregelenpakket. De stuurgroep
heeft dan ook opdracht gegeven om via een ‘tussenfase’
te komen tot een herzien VKA. Het herziene VKA moet
recht doen aan de projectdoelstellingen, denken in
oplossingen en tegelijk ook passen binnen het
beschikbare budget. Ook de ingebrachte zorgen bij het
oorspronkelijke VKA worden bekeken. Zo proberen de
partners gezamenlijk een kwalitatief sterk en
realiseerbaar plan te maken. Zodra de Stuurgroep een
besluit heeft genomen informeren wij de omgeving en
worden de eerder aangekondigde ontwerpateliers
ingepland.

60 jaar getrouwd!
Op 24 oktober was echtpaar Visser 60 jaar
getrouwd. Burgemeester Remco Bosma bezocht het
paar op 8 november met een bloemetje. Van harte
gefeliciteerd aan het diamanten paar!

Vervangen bomen Kranenberg / De Hoeve
Wegafsluiting vanaf 28 november
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg
en het onderhoud van het openbaar groen in de
gemeente. Denk aan plantsoenen, openbare
groenstroken met bomen, bermen en parken.
Een paar jaar geleden is gebleken dat de
Amerikaanse eiken naast de Kranenberg / De
Hoeve, tussen Casteren en Netersel, steeds meer
gebreken beginnen te vertonen. De conditie van
de bomen gaat jaarlijks behoorlijk achteruit. Dit
betekent meer dood hout en bomen die aan het
afsterven zijn. Het kan tot gevaarlijke situaties
leiden.

Om ervoor te zorgen dat Kranenberg / De Hoeve weer
een mooie uniforme laan wordt, hebben we besloten
om de bomen binnen vier jaar te vervangen. We zijn
hiermee begonnen in januari 2021. Toen zijn de
bomen aan de noordzijde van de rijbaan vervangen. In
het seizoen 2022-2023 worden de bomen aan de
zuidzijde vervangen. Zo houden we de overlast en het
effect op de omgeving minimaal.
Biodiversiteit
De verschillende soorten dieren en planten houden
elkaar in balans. Dit vinden wij als gemeente erg
belangrijk. Voor een goede biodiversiteit vervangen we
daarom de Amerikaanse eiken door twee soorten linden
en een esdoornsoort. Beide soorten zijn erg waardevol
voor allerlei insecten waaronder ook veel bijensoorten.
De laatste jaren zijn er op de open plekken al bomen
tussen geplant. Deze bomen verplanten we naar een
vogelakker zodat hier meer schuilgelegenheid komt voor
vogels en insecten. Tevens wordt de berm ingezaaid met
een bloemrijk grasmengsel.
Start werkzaamheden
Vanaf 28 november 2022 starten we met het rooien
van de bomen tussen het fietspad en de rijbaan.
Daarna wordt de grond bewerkt zodat er weer een
goede groeiplaats voor de bomen ontstaat. Om de
werkzaamheden veilig te laten verlopen, sluiten we
gedurende drie weken de Kranenberg / De Hoeve af
voor al het auto- én fietsverkeer. Er is een omleiding
ingesteld die men in de tussentijd kan volgen. Zodra
de werkzaamheden zijn afgerond, geven wij de weg
weer vrij en berichten we hierover via onze website en
social media kanalen. Heeft u nog vragen? Stuur deze
dan in een e-mail naar voorlichting@bladel.nl

65 jaar getrouwd!
Op 6 november was echtpaar Wouters 65 jaar
getrouwd. Burgemeester Remco Bosma bezocht het
paar om ze te feliciteren. Van harte gefeliciteerd aan
het briljanten paar!

Zorg in Onderwijstijd schooljaar 2022-2023 e.v.
Tijdens de Pilot Zorg in Onderwijstijd (Zio) wordt
geëxperimenteerd met de inkoop van zorg aan
leerlingen tijdens schooltijd, bijvoorbeeld persoonlijke
verzorging of extra begeleiding – vanuit een collectieve
bekostiging. Dit betekent dat ouders van kinderen met
een zorgvraag geen aanvraag voor een individuele
voorziening vanuit de Jeugdwet (JW) of Wet langdurige
zorg (Wlz) meer hoeven te doen. Leerlingen met een

indicatie vanuit deze wetgeving kunnen aangemeld
worden voor het ZiO traject. Voordeel voor zowel kind
als ouders is dan de collectieve beschikking waardoor
het kind altijd zorg tot zijn of haar beschikking heeft.
Deze pilot wordt uitgevoerd door Onderwijscentrum het
Leijpark en De Bodde. Twee kinderen uit de gemeente
Bladel volgen hier onderwijs. Ervaringen met deze pilot
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zijn erg positief. Hierdoor is besloten de ZiO vorm
structureel in te zetten. Voor een termijn van drie jaar is
zorg ingekocht, met mogelijkheid deze zorg te verlengen
met één keer 1 jaar. Gezien het aantal positieve
ervaringen, is de gemeente Bladel enthousiast deze pilot
in te zetten voor de leerlingen die het ZiO aanbod nodig
hebben.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de
vergadering van 1 november 2022 de volgende
besluiten genomen:
Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek
Omgevingswet Bladel
Akkoord. Deze reactie wordt doorgezonden naar de
rekenkamercommissie.
Kadernota Klimaatadaptatie
1. Ingestemd en wordt ter vaststelling voorgelegd aan
de gemeenteraad;
2. Ingestemd met de uitvoeringsagenda
klimaatadaptatie 2022-2026.
Bedrijveninvesteringszone Centrum Bladel
1. De Uitvoeringsovereenkomst Bl-zone gebruikers
2023-2027 wordt aangegaan met de stichting BIZ
Ondernemers Centrum Bladel;

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
Bladel
• Burg. Goossensstraat 46, aanleggen van een inrit;
• Raambrug 9, verbouwen en uitbreiden van een
bedrijfspand;
• Raambrug 9A, verbouwen en uitbreiden van een
bedrijfspand.
Hapert
• Zwartven 7, uitbreiden van een schakelstation.

2. De Uitvoeringsovereenkomst Bl-zone eigenaren
2023-2027 wordt aangegaan met de Vereniging
Vastgoed-eigenaren BIZ centrum Bladel;
3. Het document “Visie op doorontwikkeling
Centrummanagement Bladel Meerjarenplan
2023 – 2027” wordt vastgesteld;
4. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
a. De Verordening Bl-zone Centrum Bladel voor
gebruikers 2023-2027 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening BI-zone
Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers;
b. De Verordening Bl-zone Centrum Bladel voor
eigenaren 2023-2027 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening
BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor
eigenaren;
c. Het document “Visie op doorontwikkeling
Centrummanagement Bladel Meerjarenplan
2023 – 2027” vast te stellen;

d. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de
Stichting Centrum Management Bladel m.i.v. het
jaar 2023 te verhogen van € 17.500,- naar
€ 35.000,- en deze verhoging alsmede de
financiële mutaties m.b.t. de BIZ-bijdragen voor
vastgoedeigenaren te verwerken in de
Perspectiefnota 2023.
Bestuursrapportage 2022 KempenPlus
1. Kennis van genomen;
2. Er wordt geen formele zienswijzeprocedure
doorgelopen.
Zorg in Onderwijstijd schooljaar 2022-2023
De raad wordt geïnformeerd.

Verleende omgevingsvergunning Omgevingsvergunning
verlenging beslistermijn
Hoogeloon
• Landrop 11A-1, bouwen van een berging.
Datum besluit: 3-11-2022;
• Heuvel 11B, bouwen van een woning met
bijgebouw. Datum besluit: 7-11-2022.
Bladel
• Burg. Goossensstraat 46, uitbreiden en verbouwen
van een woning. Datum besluit: 7-11-2022;
• Europalaan 37, plaatsen van een erfafscheiding.
Datum besluit: 4-11-2022.
Hapert
• vóór de in aanbouw zijnde woning Ganzestraat
30A2, kappen van een boom. Datum besluit:
3-11-2022.

Geweigerde
omgevingsvergunning
Bladel
• Europalaan 8, aanleggen van een extra inrit.
Datum besluit: 2-11-2022.

Bladel
• Park de Tipmast 46, plaatsen van een
erfafscheiding. Datum besluit: 8-11-2022.

Vergunning APV – bijzondere
wet
Netersel
• Carolus Simplexplein, innemen van een
standplaats voor de verkoop van oliebollen/
appelflappen op 31 december 2022 (t/m 2026).
Datum besluit: 2-11-2022.
Bladel
• Egyptischedijk 18, ontheffing voor een kampvuur
bij de blokhut (t/m 2027). Datum besluit:
8-11-2022.
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK
1. Klimaatmaatregelen fase 2
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg
3. Reconstructie Hallenstraat / Kleine Hoeven

PLAATS
Hoogeloon
Bladel
Bladel / Reusel

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

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

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

Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel

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

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

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

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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Vacatures:

allround machinist, hovenier
& algemeen medewerker grondwerk
Wegens uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s
Allround machinist; rupskraan,
mobiele kraan, minigraver, shovel

Heb jij ervaring vanuit het grondwerk en wil je niets
liever dan veel variatie op het gebied van grond en
cultuurtechnische werken met verschillende machines en mensen, dan zijn wij op zoek naar jou.
Wat vragen we?
• Ervaring in het grondwerk
• Zelfstandigheid
• Meedenkend, vriendelijk en gedreven
• T + B rijbewijs
Wat bieden we jou?
• Een enthousiast team
• Een fulltime baan
• Een up-to-date en compleet machinepark
• Een zeer afwisselende baan
• Vrijheid om zelfstandig werkzaamheden
uit te voeren
• Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden!

Hovenier

Heb jij passie voor het maken van tuinen van A tot
Z met een compleet ingericht machinepark incl.
toebehoren? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wat vragen we?
• Ervaring in het maken van complete tuinen
• Zelfstandigheid
• Meedenkend, vriendelijk en gedreven
• B rijbewijs

Op Landgoed Duyselshof zijn wij op zoek naar een
Wat bieden we jou?
• Grote zelfstandigheid
• Vanaf ontwerpfase tot oplevering betrokkenheid
• Een machinepark dat volledig is ingericht
op het zo efficiënt mogelijk maken van jouw
werkzaamheden
• Een enthousiast team
• Een fulltime baan (werkweek 38 uur) /
of op ZZP basis
• Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden!

Algemeen medewerker
grondwerk

Heb jij ervaring vanuit het grondwerk en wil je
niets liever dan veel variatie op het gebied van
grond en cultuurtechnische werken met verschillende machines en mensen, dan zijn wij op zoek
naar jou.
Wat vragen we?
• Zelfstandigheid
• Meedenkend, vriendelijk en gedreven
• B – Rijbewijs
• Wat bieden we jou?
• Een enthousiast team
• Goede ergonomische omstandigheden
• Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden!

Heb je of ken je iemand met interesse?
Neem contact op met John van Dommelen (0653308153) of Teun van Dommelen (0642733981)

Hovenier
De functie:
Als hovenier op Landgoed Duyselshof ben je iemand die niet bang is om zijn
handen uit de mouwen te steken. Je werkt productief en klantgericht. Daarnaast hou je van een uitdaging en beschik je over een aanpakkersmentaliteit.
Als hovenier op Landgoed Duyselshof is je werk erg verschillend, je houdt je
namelijk bezig met verschillende werkzaamheden als tuinonderhoud, tuinaanleg, bestrating beregening zowel handmatig als machinaal. Verder kan je
goed zelfstandig aan de slag kan, maar ook samenwerken.
Wat neem je met je mee:
• Je hebt liefde voor het vak
• Je bent in bezit van B- rijbewijs (Tractor rijbewijs is een pré)
• Planten kennis is een pré
• Je bent fulltime beschikbaar
Wat bieden wij:
• Werken in een ervaren en gezellig team
• Een marktconform salaris
• Uitzicht op een vast dienstverband
Mocht je interesse zijn gewekt en of wil je graag solliciteren dan kun je
contact opnemen met Gidi Domen e-mail: g.domen@vdl.nl of
kijk je op www.leerbanenmarkt.nl en zoek naar Stoeterij Duyselshof.

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

Voor een compleet schadeherstel!
Nijverheidsweg 9
5527 AG Hapert
T 0497-38 59 08
info@autoschade-bleyenberg.nl
www.autoschade-bleyenberg.nl

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

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
Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

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

VACATURE
SERVICE-ADVISEUR

Buurtbeheerder

(min. 32 uur per week)
Ben jij de energieke en sociale buurtbeheerder, die samen met onze
bewoners in hartje ‘Kempen’ zorgt
voor schone, plezierige en veilige
buurten? Heb jij sterke sociale vaardigheden, sta je stevig in je schoenen
en maak jij (pro)actief verbinding met
bewoners en je netwerk?
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.

Autobedrijf Van Aaken is een familiebedrijf met een dorpse mentaliteit.
We hechten veel waarde aan een fijne werksfeer
en een goed contact met onze klanten.
In de functie van service-adviseur vervul je hierin een belangrijke rol:
jij bent de schakel tussen onze klanten en de werkplaats.
Wat ga je doen?
- Je bent het aanspreekpunt voor klanten
op het gebied van planning en uitleg werkzaamheden
- Je verwerkt garantieclaims
- Je maakt werkorders aan en factureert deze
- Je assisteert bij magazijn-werkzaamheden
Wat vinden we belangrijk?
- Gastvrijheid en klanttevredenheid staan bij ons hoog in het vaandel
- Je bent communicatief sterk
- Je bent een teamplayer en flexibel in werkzaamheden en inzetbaarheid
- Het lijkt je een uitdaging om een hoge mate van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te hebben
- Technische kennis van auto’s is een vereiste
- Je wil je blijven ontwikkelen
Fulltime dienstverband.
Ingangsdatum: nader overeen te komen.

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

Spreekt deze functie je aan?
Stuur dan je motivatie met CV per mail naar jva@vanaaken.nl
Wil je nog iets meer weten?
Neem dan contact op met Jan van Aaken, 013-5141885.

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER | ASSISTENT CONTROLLER M/V (20 - 40 UUR)
FUNCTIE OMSCHRIJVING
Vakwerk. Toewijding. Betrouwbaarheid én een vleugje Kempische gemoedelijkheid. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten die Aannemersbedrijf P. van Hulst BV maken tot wat het is: een veelzijdig en
vakkundig aannemersbedrijf. Met 25 tot 30 vaste medewerkers zijn we al bijna 100 jaar een gerenommeerde bouwpartner in de regio, Dankzij nauwe samenwerking met betrouwbare partners en de
juiste vakmensen kunnen we elke klus aan!
Momenteel zijn wij op zoek naar een Financieel Administratief Medewerker | Assistent Controller m/v. Een erg diverse functie, waarbij jij het eerste aanspreekpunt van onze organisatie zal zijn. De
volgende werkzaamheden zullen binnen jouw takenpakket vallen:
• Je verwerkt in- en uitgaande post;
• Je signaleert zaken, die met voorrang behandeld moeten worden en zet noodzakelijke acties uit;
• Je ontvangt binnenkomende telefoongesprekken en handelt deze zoveel mogelijk zelf af;
• Je maakt en agendeert afspraken, rekening houdend met prioriteiten en planning;
• Je verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden op gebied van HRM, projectadministratie, ﬁnanciële administratie en voorraadbeheer.
Afhankelijk van jouw ambities en de hoeveelheid uren die je wilt werken zal je rol aangevuld worden naar een assisterende rol van de controller. Denk hierbij aan de volgende taken:
• Beheer van meerdere BV’s;
• HR werkzaamheden;
• Jaarrekeningen voorbereiden voor de accountant;
• Beheer van meerdere verhuureenheden;
• BTW aangifte, debiteuren en crediteuren beheer;
• Regelen en organiseren van NEN keuringen.

an de QR voo
c
r
S

GANZESTAARTSEDIJK 15 - DUIZEL | 0497 512806 | WWW.PVANHULSTBV.NL

anbod

AANVULLENDE INFORMATIE
Heb je vragen over deze vacature voor de functie van Financieel Administratief Medewerker | Assistent Controller
bij Aannemersbedrijf P. van Hulst in Duizel? Neem dan gerust contact op met Herman Meijer - 0497 512806.
Denk jij de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie? Solliciteer dan direct en stuur jouw cv en motivatie naar pvanhulst@pvanhulstbv.nl.

ea

AANBOD
Ga jij aan de slag bij Aannemersbedrijf P. van Hulst? Dan kom jij in een ﬁjne, gemotiveerde club van collega’s terecht.
Zoals we al eerder aan hebben gegeven, we werken met een echte Kempische mentaliteit.
Wij werken graag hard en dit wordt dan ook beloond! Zo vinden er regelmatig leuke activiteiten plaats.
Verder kun je bij ons rekenen op het volgende:
• Een leuke administratieve functie voor 20 tot 40 uur per week;
• 25 vakantiedagen en 15 ATV dagen en 3 kortverzuimdagen op basis van een fulltime werkweek;
• Veel doorgroeimogelijkheden;
• Gezellige personeelsuitjes en natuurlijk een Bouwvak bbq!

ur

FUNCTIE-EISEN
Jij bent hét hart van onze organisatie. Jij hebt namelijk te maken alle afdelingen van ons bedrijf. Vanzelfsprekend zoeken wij iemand die goed kan samenwerken en klantgericht is ingesteld.
Daarnaast heb jij een enthousiaste en proactieve houding. Kun jij de volgende punten ook afvinken?
• HBO denk- en werkniveau;
• Je bent communicatief sterk en beschikt over goede luistervaardigheden;
le
comp te vaca
• Je hebt een goed analytisch vermogen en bent gek op cijfers;
s
t
• Je werkt accuraat;
on
• Jij bent op zoek naar een veelzijdige baan voor 20 tot 40 uur per week.
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theater

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
zondag 4 december
APENNOTEN
Een kist vol Sintliedjes (3-8 jaar)
De nummers worden afgewisseld met
verhaaltjes, verteld door Nienke en de
kinderen in het publiek. Zo ontstaat er een
muzikale, theatrale show die van begin tot
eind vermaakt en ontroert.
Aanvang: 15.30 uur - Entree: € 9,50

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

SPOT ON: JACCO NEFS

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

VOGELBEURS

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
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

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

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

Goed om te weten!

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.

ZONDAG 20 NOVEMBER
ZONDAG 11 DECEMBER
HERFSTWANDELING
STICHTING DUOFIETSEN
REUSEL-DE MIERDEN

Begin- en eindpunt: IJsboerderij Fabor,
Hamelendijk 5, Reusel. Ticket: € 7,50.
Afstand: ± 10 km. Starttijd beide zondagen:
tussen 09.30 en 11.30 uur.

DONDERDAG 24 NOVEMBER
VOEDSELBANKCONCERT REUSEL

Locatie: Parochie Sint Clemens, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree. Stichting
Passionele Projecten de Kempen organiseert,
i.s.m. pastoor Van Dijk, Voedselbank Bladel en
Het Kempisch Kamerkoor, een benefietconcert t.b.v. Voedselbank Bladel.

ZATERDAG 26 NOVEMBER
INTO THE MUSIC

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

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.

BOS & HEIDETOCHT

Startlocatie en inschrijving: kantine
KV Rosolo, Sportpark Den Hoek, Reusel.
Starttijd: tussen 08.00-10.30 uur.
Afstanden: 23, 30, 40, 46, 53 en 59 km.
Inschrijfgeld: € 5,00. NFTU- en VWB-leden
€ 4,00. Jeugd tot 16 jaar gratis.
Org.: Toer en Wielerclub RWC Reusel.

ZATERDAG 10 DECEMBER
22-JARIG JUBILEUMFEEST
CV DE MOUWERS

Locatie: De Valk, Kruisstraat 1a, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
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

ZONDAG 11 DECEMBER
KERSTCONCERT HAPERT

Locatie: MFA Hart van Hapert,
Oude Provincialeweg 21, Hapert.
Tijd: 14.00 uur. Gratis entree.
Kerstconcert uitgevoerd door Zanggroep
Le Noci, Vocaal Ensemble Florence en
Kempisch Senioren Orkest.

CONCERT HET KEMPISCH
KAMERKOOR

Locatie: Sint Willibrorduskerk, Eersel.
Aanvang: 19.00 uur. Kaarten bestellen via:
www.passioneleprojecten.nl of op
11 december bij ingang van de kerk.
Het Kempisch Kamerkoor voert de gehele
Messiah met orkest en solisten.

ZATERDAG 17 DECEMBER
KERSTCONCERT
'BEKANT KERST'

Locatie: Lambertuskerk, Servatiusstraat 8,
Vessem. Tijd: 19.30-20.30 uur. Gratis entree.
Kerstconcert van Zanggroep Con Brio
en Die Jelloobend.

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.

EVENEMENT VERMELDEN?
MELD DEZE AAN VIA
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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Najaarsconcert Kempisch Senioren Orkest
HAPERT - Op zondag 20 november, om
14.00 uur, verzorgt het Kempisch Senioren
Orkest (KSO) het jaarlijks terugkerend Najaarsconcert. De activiteit wordt gehouden
in het nieuwe MFA Hart van Hapert, Oude
Provincialeweg 21 in Hapert.

Op het programma staat in het algemeen
lichte, goed in het gehoor liggende muziek en
er is ook een muziekstuk opgenomen in het
programma, waarbij gastmuzikant-accordeonist Gijs Manders wordt begeleid door het
seniorenorkest.

In het middag vullende muziekprogramma staat ook een optreden gepland van het
houtblaaskwintet G&K. Het Kempisch Senioren Orkest bestaat uit zo’n 50 muzikanten en
viert dit jaar het 25-jarig bestaan. Om ook in
de toekomst te kunnen genieten van het KSO

werken we in de pauze aan de instandhouding van dit prachtige orkest. We houden dan
een kleine loterij met leuke prijsjes.
Wij verwelkomen u graag bij ons concert en
de toegang is gratis.

Kerstconcert in Lambertuskerk
met Zanggroep Con Brio
en Die Jelloobend

VESSEM - De wintertijd is ingegaan, we
steken wat vaker een paar kaarsjes aan,
zoeken gezelligheid binnenshuis en maken
plannen voor de komende feestdagen. En
daarbij komt altijd weer die onvermijdelijke
vraag: ‘Wat gaan we doen met de Kerstdagen?’ Wij hebben gemeend om u alvast in
de juiste sfeer te brengen met Bekant Kerst.
Vorig jaar moesten we op het laatste moment ons Kerstconcert nog afzeggen, maar
nu hebben we er alle vertrouwen in dat het

gaat lukken. Al eerder gaven wij een concert
samen met Die Jelloobend en dat is wederzijds zo goed bevallen, dat we hen ook dit jaar
hebben gevraagd om samen met ons op te
treden. Band en zanggroep zullen apart van
elkaar enkele nummers ten gehore brengen,
maar ook gezamenlijk spelen en zingen we
een aantal liederen.
De entree voor dit concert is gratis, maar
een vrijwillige bijdrage staat vrij en wordt
gewaardeerd. U hoeft voor deze uitvoering
geen plaatsje te reserveren, dus kom op tijd.
Na afloop is er de mogelijkheid om, op eigen
kosten, iets te drinken bij Gemeenschapshuis
D’n Boogerd.
Datum en tijd: zaterdag 17 december van ±
19.30 tot ± 20.30 uur. Waar: St. Lambertuskerk, Servatiusstraat 8 in Vessem.

Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 46

Sudoku #3

SAMURAI
SUDOKU
VOLUME 3, BOOK 4

BY KRAZYDAD
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Puzzel
& win!

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.
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De puzzelprijs van deze week,
is een PC55-pakket bestaande
uit een heuptas (sport)handdoek
en bidon.
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De winnaar van vorige week is:
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Angela Bams
uit Hapert
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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.
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If you use logic you can solve the puzzle without guesswork.

2 9 6
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Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 46

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.
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6 4
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Sudoku #3

If you use logic you can solve the puzzle without guesswork.
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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.
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met de oplossing: ‘Medezeggenschap’
Angela heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

3 7 6
©2015 KRAZYDAD.COM

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.

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die
vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat
dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven naar
beneden een woord of uitdrukking te staan. Dat is de oplossing!

Een illusie is een schijnbare
werkelijkheid of een onjuist
idee van de werkelijkheid.

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

Cryptofilippine
Beestachtig

Illusie

Of toch niet.......?
Zie je wat er mis is
met de tekening hiernaast?

ABCDEFGHI J KL-

M - Partner van een vrouwtjespad (10)
N - Watervogel (4)
O - Dierenlegitimatie, net als de visakte en
de hondenpenning (7)
P - Dierenverblijven op niveau, zoals een mierenhoop
en een duiventoren (15)
Q - Deelt zijn leefgebied met de sneeuwhaas
en de poolvos? (7)
R - Niet de voorkeur geven aan een
slakkengang omdat dat te
langzaam gaat (3,8,6)

Die is snel bang (9)
Het gajes onder de muizen (10)
Verwant aan het proefkonijn (15)
Die heeft een neus voor wiet (8)
De gêne van een insect (13)
De Piet Paulusma onder de vogels (8)
Diertjes die graag geknuffeld worden (15)
Laten hielenlikkers, kontenkruipers en slakken na (9)
Vlinder die zich ’s nachts niet laat zien (10)
Tegenhanger van de slaapmuis (8)
Overstekend groot wild (5)
Vleesetende plant (12)

Cryptofilippine – Thema: Beestachtig (1)
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Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord
door te geven via de website www.pc55.nl of mail naar puzzel@pc55.nl.
Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV Hapert.
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier!

Skiing is so much fun. The bright blue above you ... AND THE BRIGHT BLUE
BELOW YOU!

7 3 6

6
4
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Three things only do slaves require, food, work, and their gods, and of the
three their gods must never be touched -- else they grow restless.
-- Precepts for Ruling

Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat
op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die
getallen één keer voorkomen. Veel succes!
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Meeltjes
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Maxi Cosy tobi, z.g.a.n. € 25,-. Tel. 06-53502327.
Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor particuliere
inwoners van de gemeente Bladel, de gemeente
Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel.
Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishoudelijke spullen en voor het melden van gevonden en
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u
€ 8,- tot een maximum van 40 woorden.
Het meeltje blijft staan tot u het weer afmeldt of
het wordt vervangen door een recenter meeltje van
een ander indien er een groot aanbod van meeltjes is.
U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adresgegevens en
telefoonnummer sturen naar:
• info@pc55.nl
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
• inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.
Berichten die voor maandag 24.00 uur worden aangeleverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst.
Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen)
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfsmatige verkoop van standaard producten e.d.. Boven
de 20 woorden betaalt u € 8,- extra tot een maximum
van 40 woorden.
PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en bepaalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

Matrex elektrische onderdeken, 1.40 x 1.50 m,
paar keer gebruikt. € 25,00. Tel. 06-13277895.
RIH herenfiets, frame 57 cm, 27 versnellingen,
Shimano Deore afgemonteerd, 2 sleutels,
zadeltas, leren handgrepen, goede banden.
€ 249,00. Tel. 0497-385205.
RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Bergeijk (‘t Loo).
Tel. 06-33878506.

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

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.

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

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.

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.

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

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

LP's en CD's: rock 'n roll, country, Nederlands en
Duits. 50 CD's collection van Elvis Presley.
€ 350,-. Tel. 06-22535451.
BANDENCENTRUM
Voor alle autobanden. Ook voor bestel- en
vrachtwagen. Bel gerust voor een vrijblijvende
prijsopgave of kom langs. Hoofdstraat 5,
Hoogeloon. Telefoon 382319.
4 winterbanden Michelin Alpina 4 op stalen
velgen, 15 inch, voor Peugeot. Tel. 06-20735334
(na 18.00 uur).
Huishoudlokmachine, naaimachine en
accessoires, i.z.g.st. Tel. 0497-382167.

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

Eet- of conferentietafel, een zijde ovaal, andere
zijde recht, stalen poten, industríele look,
2 x 1 meter. € 150,-. Tel. 06-83918582.

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

E-handbike, fietsen met je armen, niet alleen
voor gehandicapten, ook om te trainen, goed
onderhouden. Tel. 06-25319332.

Kinder-autostoel, z.g.a.n. € 50,-. Qibbel
fietsstoeltje achter met 2 montageblokken,
z.g.a.n. € 50,-. Tel. 0497-643588.
PIANOLES ONLINE
Voor alle leeftijden. Alle stijlen. Géén theorie
nodig. Gratis proefles online mogelijk!
Interesse? Bel E. Kroon, Eersel, tel. 0497-517112
of ga naar www.pianolesdekempen.nl
Winterbanden, 165/65 R14, goed profiel,
2 winters gebruikt. Doe een leuk bod!
Tel. 06-19369428.

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

2 Van Deursen Topper matras, 98% zuiver
natuurlatex, 1x 210 x 90 cm, 1x 200 x 90 cm.
10 cm dik. Tel. 0497-388147.

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

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

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

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

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

TE KOOP

GEZOCHT

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.

Tafeltje uit Hobby caravan, 3 poten waarvan
1 inklapbaar, 70 x 95 cm. € 10,-.
Staande kolomboormachine, helemaal nieuw,
tafelmodel. € 50,-. Tel. 06-49507923.

Marmeren plaat, lichtbruin met zwart, 92 x 68,
netjes afgewerkt. € 50,-. Tel. 0497-384692.
Dubbele fietstas, als nieuw, € 15,-.
Tel. 0497-384692.
Braun 100 staafmixer, nieuw, met garantie.
€ 75,00. Tel. 0497-592147.
Grote pakken hooi van ca. 300 kg. € 50,- per pak.
Bij interesse mail chantalbaijens@hotmail.com.

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.
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CV Installatie Badkamers

Zinkwerk

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

Bestel al je

SPORT
ARTIKELEN
eenvoudig via
onze website.

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

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

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

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.
GRATIS AF TE HALEN: Elektrische sfeerhaard
met ombouw. Niet nieuw, maar in goede staat.
Werkt normaal. Tel. 06-39556804.
GRATIS AF TE HALEN: 2 lattenbodems,
handmatig, in hoogte verstelbaar. 190 L en
80 br. Ophalen in Bladel. Tel. 06-82735268.
GRATIS AF TE HALEN: Stevig 1-persoons bed
met lattenbodem en matras. 200 L en 90 br.
Ophalen in Bladel. Tel. 06-82735268.
GRATIS AF TE HALEN: Peuterbed, 70 x 1.60,
incl. matras en dekbedje. Tel. 0497-681659.
GRATIS AF TE HALEN: Sport scheepsschoenen, mt. 42, nieuw, blauw-wit-zwart.
Casteren. Tel. 06-49507923.

GEVRAAGD
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.

CONCERT SIGNS’

GEVRAAGD OUD IJZER
EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger,
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d.
(geen koelkasten en vriezers). Snelle
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.
GEVRAAGD: Oude en gouden munten
en oude Nederlandse bankbiljetten.
Tel. 06-36213477.

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.

GEVRAAGD: Plaatjes 5 dorpen 1 gemeente.
Tel. 06-12700922.

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: Oude Peugeot Rapido
scooter. Tel. 06-20309871.

PC55 is aangesloten bij
Drukwerk: Rodi Media

Electra

GEVRAAGD: Oud leder fietszadel voor oldtimer
fiets. Tel. 06-20309871.

Markt 4
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GROOTSTE COLLECTIE MEUBELEN UIT DE REGIO
179,-

159,-

139,-

NU SLECHTS:

79,,-

89,-

NU SLECHTS:

79,,-

U BESPAART: 100,- (56%)

119,-

NU SLECHTS:

109,-

NU SLECHTS:

69,-

U BESPAART: 70,- (44%)

NU SLECHTS:

69,-

U BESPAART: 50,- (42%)

U BESPAART: 60,- (43%)

Gra t i s

SALONTAFEL SET VAN 3*
Voor binnen & buiten te gebruiken

U BESPAART: 40,- (37%)

*Bij besteding vanaf €998,-

ARMSTOEL
‘TURNER’

EETKAMERSTOEL
‘CHEVY’

Leverbaar in 4 kleuren

ARMSTOEL
‘LEXINGTON’

Leverbaar in 3 kleuren

Leverbaar in 3 kleuren

EETKAMERSTOEL ‘VESTERVIG’ EETKAMERSTOEL ‘FLEET’
Leverbaar in 3 kleuren

Leverbaar in 3 kleuren

699,-

DRESSOIR

1699,-

B:115 X D:40 X H:85 CM
NU SLECHTS:

199,,-

HOEKBANK

B:273 X D:154 X H:42/85 CM
NU SLECHTS:

899,,-

U BESPAART: 500,- (72%)

U BESPAART: 800,- (47%)

229,-

SALONTAFEL
SET VAN 2

Ook leverbaar in spiegelbeeld

389,-

NU SLECHTS:

49,49

SALONTAFEL
SET VAN 3
NU SLECHTS:

149,149

U BESPAART: 180,- (79%)

499,-

EETTAFEL

Ø130 X H:76 CM
NU SLECHTS:

149,149
U BESPAART: 350,- (70%)

699,-

BOEKENKAST

k
c
a
l
B
Y
A
D
I
FR

U BESPAART: 240,- (62%)

998,-

Betonlook: voor binnen en
buiten te gebruiken

DRESSOIR XL

B:200 X D:40 X H:90 CM
NU SLECHTS:

499,,-

Maar liefst 200 cm lang !

U BESPAART: 499,- (50%)

DEALS

B:80 X D:40 X H:215 CM
NU SLECHTS:

399,399
U BESPAART: 300,- (43%)

499,-

GELDIG
RIJZEN ZIJN
DEZE LAGE P MBER, OP = OP
T/M 28 NOVE
Tegen een meerprijs ook leverbaar in een lengte van 210 en 240 cm

TV-KAST

100%

origineel
oud teakhout

B:120 X D:50 X H:55 CM
NU SLECHTS:

299,,U BESPAART: 200,- (40%)

129,-

599,-

NU SLECHTS:

L:180 X D:90 X H:76 CM

LEDEREN BANKJE

49,49

U BESPAART: 80,- (62%)

Leverbaar met een
recht of ovaal blad

EETTAFEL
NU SLECHTS:

299,,U BESPAART: 300,- (50%)

Onderdeel van een prachtig lifestyle woonprogramma,
kom voor de gehele collectie naar onze winkel

199,-

VLOERLAMP
H: 170 CM

NU SLECHTS:

89,,-

Inclusief 2 opbergvakken aan de zijkant

399,-

DRAAIFAUTEUIL
NU SLECHTS:

199,,U BESPAART: 200,- (50%)

U BESPAART: 110,- (55%)
EXCL. LICHTBRON

1099,-

HOEKBANK

Tegen een meerprijs ook
leverbaar in ø50 en ø60 cm,
keuze uit 3 kleuren

NU SLECHTS:

599,,U BESPAART: 500,- (45%)

79,-

Leverbaar in
3 kleuren

SALONTAFEL
Ø40 X H:42 CM

Ook leverbaar in spiegelbeeld,
inclusief 2 gratis sierkussens

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

SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

Klantenservice:

 algemeen@pacomeubelen.nl

pacomeubelen.com/contact

www.pacomeubelen.com

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

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

Laagste prijsgarantie

NU SLECHTS:

29,-

U BESPAART: 50,- (63%)

IEDERE ZONDAG
OPEN!
Zondag:
Maandag:

10-18 uur
13-18 uur

Dinsdag & woensdag: gesloten
Gratis parkeren

Volg ons op
social media!

VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: WWW.PACOMEUBELEN.COM
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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
Ken je de film ‘Father Stu’? Een aanrader. Een
bokser heeft een moeizame verhouding met
zijn vader (gespeeld door Mel Gibson). De
zoon vecht zich over zijn frustratie heen. Totdat hij verliefd wordt op een katholiek meisje. Dan gaat er een nieuwe wereld voor hem
open. Stu (Stuart) laat zich dopen. Op het
moment dat zij denkt ten huwelijk gevraagd
te worden, komt Stu met een bekentenis: hij
wil priester worden. Hoe het verdergaat zal
ik niet verklappen. Het verhaal is op waarheid gebaseerd. Amerikaans films blijven je
verrassen. Ze zijn religieuzer dan Europese,
maar ook grover. Dat sluit elkaar niet uit. In
ons bisdom werkt pater Elias, die ook van
boksen houdt. En wat te denken van Sinterklaas? Op het Concilie van Nicea (4e eeuw)
gaf hij een theoloog die vond dat Jezus
geen Zoon van God was een enorme dreun.
Geloven maakt je zachter, maar niet soft.
Pastoor Schilder

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

Christus,
Koning van het heelal
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)
13.00 uur: Bladel, doop Alva Borrenbergs

H. Paus Clemens
Woensdag 23 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

HH. Andreas Düng Lac
en gezellen
Donderdag 24 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt
Gebedsdienst

H. Catharina van Alexandrië
Vrijdag 25 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 26 november
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
(m.m.v. parochiekoor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
(m.m.v. Medium)

1e Zondag van de Advent
Zondag 27 november
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
(m.m.v. Saffier)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 26 en 27 november)
Bladel zaterdag:
- Coen en Door van Lierop
en hun kinderen en kleinkinderen
Bladel zondag:
- Mien Seuntjens-Wouters
- Jacoba Dirks-Wamsteker
- Ouders Meulenbroeks-Hendriks
en overleden familieleden
- Uit dankbaarheid voor een gouden huwelijk
- Bert Cornelis, Jaan Cornelis-Klessens
en kleindochter Marloes

Zondag 20 november
09.30 uur: Eucharistieviering (Cantordienst)
- Voor de intenties opgeschreven
in het boek bij Maria
- Maria van Gisbergen-van de Borne
- Toon Vissers
- Lies van Gorp-van Ham
- Mien Maas-van den Borne
(vw. jaargetijde) en voor Bert Maas
- Aad Martens

19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 23 november
09.00 uur: Eucharistieviering
- Overleden familieleden
Verhagen-van Gompel

Donderdag 24 november
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie
20.00 uur: Voedselbankconcert door het
Kempisch Kamerkoor

Vrijdag 25 november
19.00 uur: Eucharistieviering
in d’n Aachterum
- Marie van Leeuwen-Vosters

Maandag 21 november

Mededelingen:

19.00 uur: geen Eucharistieviering

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

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
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
Zondag 4 december: 10.00 uur. Ds B.J. van Haarlem uit Eindhoven
- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 4 december: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s Gravenpolder, 2e Advent
- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl

Hapert:
- Voor de zieken in de parochie
Hoogeloon:
- Miet van der Aa en haar ouders
Van der Aa-van de Pas (f)
- Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)

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

Mededelingen:

08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel
Gebedsdienst

17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven
in het boek bij Maria
- Jaargetijde Anneke Houben-Geboers
- Heilige mis uit dankbaarheid
- Martha Meurs (vw. jaargetijde)

Dinsdag 22 november

Casteren:
- Harrie Wouters en dochter Simone Wouters

Opdracht van de
Heilige Maagd Maria
Maandag 21 november

H. Cecilia
Dinsdag 22 november

34e Zondag door het Jaar
Hoogfeest: Christus,
Koning van het Heelal
Zaterdag 19 november

- Ouders die hun kinderen willen opgeven
voor de Eerste H. Communie kunnen dit
doen tot 1 december. Aanmeldformulieren
zijn verkrijgbaar op het secretariaat.
- Zaterdag 19 november, om 17.30 uur, is de
toediening van het H. Vormsel door deken
Spooren in Bladel.
- Zaterdag 26 november begint de Advent.
Dan is de Mis in Hapert voor de eerste keer
om 17.30 uur. In dat weekend kunnen mensen
ook hun eigen Adventskrans laten zegenen.

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.

T e l . 0 13 - 50 5 25 8 0
Beekseweg 10 A ■ 5087 KB Diessen
www.vanhamond-uitvaart.nl

31

INFORMATIEF

18 november 2022

AGENDA
MAANDAG
21 NOVEMBER
T/M
VRIJDAG 25 NOVEMBER

Een dankbare herinnering aan

Kees Wichard
Bergeijk, 13 oktober 1940
Hapert, 9 november 2022

Alexanderhof 30
5527 EH Hapert

Maandag:

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-11.00 uur: overleg DB SVH
09.30 uur-11.30 uur: overleg bestuur d’Ouwe Pastorie
10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

Dinsdag:

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

Woensdag:

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

Donderdag:

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

Vrijdag:

08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
19.30 uur-21.30 uur: Mantelzorgcafé

echtgenoot van

Alda Wichard-Berendsen
vader en schoonvader van

Kees en Ebru

Een dankbare herinnering aan
opa van

Alara Wichard
Kees
Bergeijk, 13 oktober 1940
Hapert, 9 november 2022

Alexanderhof 30
5527 EH Hapert

echtgenoot van

Alda Wichard-Berendsen
vader en schoonvader van

Een wandeling terug in de tijd!
Kees en Ebru
opa van

KNEGSEL - In Kempenmuseum de Acht
Zaligheden in Eersel loopt tot 11 december de tentoonstelling ‘Groot Geweld in
Kleine Dorpen’. De tweede helft van de 17e
en het begin van de 18e eeuw was voor de
Kempische dorpen een rampzalige tijd.
Allerlei rondtrekkend soldatengespuis liet
een spoor van ellende, vernieling en rampspoed achter. Door torenhoge belastingen,
te betalen losgelden na gijzelingen, besmettelijke ziektes en misoogsten vervalt
de Kempische bevolking in armoede.
Met name 1688 was voor veel Kempische
dorpen een rampjaar. Franse troepen lieten
een spoor van vernielingen achter in Lommel,
Steensel, Hapert, Bladel, Reusel, Riethoven

en Westerhoven. Vooral inAlara
Knegsel was de ellende niet te overzien. Om die reden verzorgt
het Kempenmuseum in samenwerking met
Heemkundevereniging de Hooge Dorpen een
wandeling door ‘17e eeuws Knegsel’.
Tijdens de wandeling van ruim 1½ kilometer
staan op enkele plaatsen langs de route vertellers met aangrijpende verhalen. Deelnemers ontvangen bij aanvang een routekaartje
en deelname is gratis.
De wandeling is op zaterdag 19 november.
Deelnemers kunnen vrij starten tussen 13.00
en 14.30 uur. Het startpunt is bij de ingang
van de Knegselse kerk aan de Steenselseweg
2 in Knegsel.

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

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 27 november: 10.00 uur.
- Zondag 11 december: 10.00 uur.
- Zaterdag 24 december: 19.00 uur.
Kerstavond. Samenkomen om de geboorte
van Jezus te gedenken. Intentie: Jan Beijens.

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

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

Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en
bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man en onze lieve pap en opa

Jan Tenbült
Alle steun en medeleven waren voor ons hartverwarmend.
Jaan Tenbült - Geerts
kinderen en kleinkinderen
Het Bosch 27, 5531 PJ Bladel

Gebedsvieringengroep Netersel

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

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

Wij verwerken
de as of vingerafdruk
van uw dierbare
in een sieraad
voor een
blijvende herinnering.

Een mooi
afscheid
versterkt
de herinnering
Susanne Groeneveld
uitvaartbegeleiding
Bladel

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36
www.edelsmidsebladel.nl

06- 33702021
www.
susannegroeneveld.nl

18 november 2022

Zien wij jou
tijdens de online
informatieavond?

Volg de
presentatie op
22 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
online glasvezel informatieavond. Je kunt de informatieavond eenvoudig volgen vanuit huis
via je computer, tablet of telefoon. Deze wordt gehouden op:
• Dinsdag 22 november
Start: 19.30 uur
Duur: 45 minuten
Je krijgt tijdens de presentatie alle gelegenheid tot het
stellen van vragen. Meld je aan via deltanetwerk.nl of
scan de QR-code.

deltanetwerk.nl
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