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BLADEL - Op zondag 4 december houdt 
Stichting Kempen Run samen met Loop-
groep No-Limits de Kempen Trail. Het 
wordt alweer de 5de editie van deze avon-
tuurlijke loop door bos en hei.

Trailrunning is steeds meer een begrip gaan 
worden landelijk maar ook in de regio. Lopers 
komen echter niet alleen uit de Kempen. Uit 
het hele land, maar ook uit België en zelfs ver-
der zijn inschrijvingen binnen. Enthousiaste 
trailrunners rijden vele kilometers om ergens 
een mooie tocht te kunnen lopen. Dat kun-
nen wij ook bieden. Bij clubhuis De Tipmast 
in Bladel begint een schitterend natuurge-
bied. Daar heeft de organisatie wederom drie 
prachtige routes uitgezet van 33, 22 en 11 km.  

De 22 km route, welke toch dicht bij de halve 
marathon ligt. De 33 km, een heel mooi par-
cours vanaf De Tipmast naar de Pals, Cartier-
heide en terug. De 11 km, voor ieder die de 22 
km en de 33 km een te grote uitdaging vinden.
Een trail heeft geen wedstrijdelement. Het is 
te vergelijken met mountainbiketoertochten. 
Deelnemers lopen een grote ronde, met een 
aantal natuurlijke hindernissen die ook best 
zwaar kunnen zijn gelang de weeromstan-
digheden. Echte traillopers kiezen voor de 33 
kilometer. Maar de Kempen Trail wil bewust 
ook de startende of minder ervaren loper een 
kans bieden met een kortere afstand.  Onder-
weg zijn er verzorgingsposten en bij de finish 
wordt je tijd geregistreerd met een uitslag.

De start is vanaf 10.00 uur bij Hotel De Tipmast, 
Tipmast 48A in Bladel. Daar is ook (beperkte) 

kleed– en douchegelegenheid. De Tipmast 
staat zoals altijd garant voor een gastvrije ont-
vangst met eten en drank om de energie na 
de loop weer op peil te brengen. Inschrijven 
kan nog t/m 27 november via de website. Er is 
geen na-inschrijving. Wil je een indruk krijgen 
van een trail, kijk maar eens op de website bij 
foto-impressies. 

www.kempentrail.nl
www.no-limitsbladel.nl

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

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

Huis verkopen?
BEL 0497-369193

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

Geïnteresseerd?  Stuur uw gegevens naar:
info@merba.nl of bel naar 06-34233220
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Op alle groene kamerplanten
BLACK FRIDAY

Aanbieding geldig van 
 vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022

40%
KORTING

Elke zondag open van 10 tot 17 uur

Wist je dat vooral een lagere 
maaltijdfrequentie zorgt dat 

je weer gaat afvallen?

T 049-738 20 65 • www.sportcenterhapert.nl

Kempen Trail met uitdagende parcoursenLive muziek met Vernice, Dunglish, 
PVC en Lenny van den Hout in CC De Kei

REUSEL - Op vrijdag 9 december staat een 
Vernice & Friends muziekavond gepland in 
CC De Kei in Reusel, waarbij Vernice voor 
het eerst zal aantreden in de nieuwe be-
zetting. De rest van het programma biedt 
leuke en breed gevarieerde muziek met 
nummers van Jim Groce tot Thin Lizzy, en 
als afsluiter een vette set van Lenny van 
den Hout.

Voor insiders is al een tijdje bekend dat de 
bezetting van Vernice is uitgebreid met de 
muzikale kwaliteiten van Gerard van Gompel. 
Met zijn jarenlange ervaring als drummer bij 
feest- en showband Satisfy is hij een welko-
me aanvulling. Gerard is met o.a. Podium10 
nog steeds druk in de weer met- en voor de 
muziek, maar was de afgelopen jaren zelf niet 
actief als muzikant. Augustus 2022 besloot hij 
om bij Vernice in te stappen, en hij past daar 

perfect met zijn percussie en vooral met zijn 
zangstem. Deze avond zal de premiere zijn van 
Vernice in de nieuwe bezetting met Gerard. 

Dunglish bestaat uit Jos Theuws uit Bergeijk 
en Ger Cremers uit Riethoven. Twee akoesti-
sche gitaren en een Americana voice. Beiden 
zijn al jaren als zanger/gitarist bezig in diver-
se bandjes, en nu sinds een paar maanden 
samenspelend als duo. Jos en Ger vonden el-
kaar al snel in het te spelen repertoire: Singer 
Songwriter/Americana liedjes. Denk aan Jim 
Croce, Fred Eaglesmith of Townes van Zandt. 
Soms een uitstap variërend van een classic 
uit de 60’s/70’s tot Nederlandstalig in het 
genre van De Dijk.

PVC (Piet Vosters Collective) bestaat uit 
gitarist Kay Roymans, bassist Jorg van de 
Ven, drummer Max van de Weem, zanger 

PVC
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Vanaf Nu Kerstbomen In Alle Maten Verkrijgbaar

Alll Dagee Opee 
Too Kerso!

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

acties geldig van
25-11 t/m 01-12-2022 Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks

zondag 27 november open van 12:00 tot 17:00 uur

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

IN DE KEMPEN

T

EERSEL - “Geen Penfolds, geen Linde-
mans, geen Moët..., de grote bedrijven 
waar een enorme marketingmachine ach-
ter zit, hebben wij niet opgenomen in ons 
assortiment. Kleine producenten en fami-
liebedrijfjes, dáár halen wij onze wijn. Met 
het accent op Italië”, aldus Bart van Barts 
Wijnkoperij in Eersel.

Bart en Ilse van Dommelen doen het goed in 
hun wijnzaak aan de Eerselse Nieuwstraat. 
Wijnliefhebbers komen er voor wijn-spijsad-
vies en uiteraard voor wijnen, maar ook voor 
een proeverij, een wijncursus of een master-
class. ‘Brabantse gemoedelijkheid’, noemen 
ze het zelf en ze hebben hun winkel dan ook 
de uitstraling en de sfeer van een huiskamer 
of een restaurant gegeven.

Bij Barts Wijnkoperij weet je je verzekerd 
van een zorgvuldig samengesteld assorti-
ment van meer dan 600 verschillende soor-

ten wijn uit de gehele wereld. De focus ligt 
vooral op Italiaanse wijnen. Gepassioneerde 
kleine wijnproducenten die hun hele leven en 
passie hebben toegewijd aan het maken van 
wijn. Ze werken allemaal met respect voor het 
land en de natuur en die liefde proef je terug 
in deze bijzondere wijnen. Bart: “Voordat een 
wijn wordt opgenomen in ons assortiment 
hanteren we een strenge selectieprocedure, 
waarbij we letten op een zeer goede prijs 
kwaliteitsverhouding. We vertellen er graag 
meer over in de winkel”.

Ook voor een bijzonder geschenk ben je bij 
Barts Wijnkoperij aan het juiste adres. Ben je 
op zoek naar een uitzonderlijke wijn, whisky, 
cognac of een andere mooie geschenk? Ze 
zijn altijd op zoek naar de bijzondere drankjes 
die je niet op elke hoek van de straat vindt en 
waarmee je iemand (of jezelf natuurlijk) écht 
kunt verrassen.

Bart: dé Italië specialist in de regio!
In 2020 startte Bart met de Internatio nale 
wijncursus ‘ Wine Scholar Guild Italy’. Deze 
wijnopleiding is een Master opleiding op 
het gebied van Italiaanse wijnen. Waarbij je 
echt alles moet weten over alle bekende en 
onbekende wijnbouwgebieden en druiven-
variëteiten die je je maar kunt voorstellen uit 
Italië. Een paar weken geleden kreeg hij de 
uitslag van zijn examen en was hij geslaagd! 
En niet zomaar. Hij haalde de hoogste score 
van maar liefst 93/100. En dat terwijl er we-
reldwijd maar 40% überhaupt slaagt voor het 
examen.

Met het behalen van dit diploma ontvangt 
Bart de titel ‘Italian Wine Scholar (IWS)’ 
(Scholar: a learned person (especially in the 
humanities); someone who by long study has 
gained mastery in one or more disciplines.)

Prachtig natuurlijk, maar belangrijker nog; je 
kunt hem nu alles, maar dan ook álles, vra-
gen over de meer dan 200 Italiaanse wijnen 
in hun assortiment!

Barts Wijnkoperij in Eersel 
timmert aan de weg

20 x 30 cm  € 9,50   //   30 x 40 cm  € 14,50

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

Verkoop/tentoonstelling handwerken 
in Steunpunt Den Bogerd

HOOGELOON - Zondag 11 december, van 10.00 tot 12.00 uur, is er een verkoop/
tentoonstelling van onze handwerken in Steunpunt Den Bogerd in Hoogeloon.

We hebben afgelopen maanden weer hard gewekt aan vesten, sjaals, truien, sokken, 
tafelkleden borduren, kussens, etc. De opbrengst willen we besteden aan een nader te 
bepalen goed doel in Hoogeloon. 

Wilt u ook komen handwerken, dan bent u van harte welkom op donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur in Steunpunt Den Bogerd. Als u garen over heeft voor de handwerk-
groep, graag!
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Ruud Kneefel en gitarist Piet Vosters. PVC 
speelt zowel een elektrische- als een akoes-
tische Thin Lizzy-set. Wil je de jaren ‘80 
rock van Phill Lynott c.s. nog eens live tot 
je laten doordringen, zoals o.a. ‘Dancing in 
the moonlight’, ‘The boys are back in town’, 

‘Jailbreak’, ‘Whiskey in The Jar’..., kom dan naar 
dit akoestisch optreden van PVC.

Lenny van den Hout was voorheen o.a. lead-
zangeres bij Driepalmennunbok. Na een mu-
zikale rust, vindt Lenny het nu tijd om een 
weer eens van zich te laten horen. Ze brengt 
een set met zowel ballads als up-tempo 
nummers van o.a. Anouk, Keane, Mike Old-
field, Stevie Ann en Fleetwood Mack. Ze 
wordt daarbij begeleid door enkele leden van 
Vernice + Jan Aarts op bas.

Een mooie gelegenheid om onder het genot 
van een pintje te genieten van live muziek. Tot 
vrijdag 9 december in CC De Kei in Reusel.
Aanvang is om 20.30 uur en de entree is gratis!

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971vervolg van pagina 1

DINSDAG 29-11
T/M ZATERDAG 10-12

VOLLER KOREN
Volkorenbrood met 35% meer voedingsvezels, 

dan bij normaal volkoren brood, 
dus zeer rijk aan vezels. 

Van € 3,30   

Nu voor € 3,05
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

VERMAAK

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN LEKKERE BROODJES!

Oproep aan 
alle inwoners 
van de Kempen
KempenTV is op zoek naar activiteiten rondom Kerstmis en de jaarwisseling. 
Laat het ons weten via redactie@kempentv.nl Indien mogelijk zijn we ter plaatse 
om te filmen.

U kunt verder een advertentie plaatsen tijdens onze uitzending en/ of een melding maken 
op onze beeldkrant. Het bericht op de beeldkrant mag i.v.m. de leesbaarheid niet langer 
zijn dan maximaal 60 woorden.

Wij zijn te zien op uitzendkanaal 43 (Ziggo), 1326 (KPN) 
en 512 (TriNed). Voor overige informatie, bezoek onze website 

www.kempentv.nl

op onze beeldkrant. Het bericht op de beeldkrant mag i.v.m. de leesbaarheid niet langer 

en 512 (TriNed). Voor overige informatie, bezoek onze website 

BLADEL - In de goed 
ingerichte werkplaats 
met zaagmachines, 
werkbanken en het 
benodigde gereed-
schap kunt u onder 
deskundige begelei-
ding ieder gewenst 
werkstuk maken.

Groot of klein, voor binnen of buiten, een 
kast of stoel, een bloembak of nestkastje, het 

maakt niet uit. Van belang is wel dat alle mo-
gelijke houtverbindingen gebruikt worden en 
dat u goed en veilig met al het gereedschap 
leert omgaan.

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

Cursus timmeren 
bij Het Kompas
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Dit recept kreeg ik een paar maanden geleden
van een collega, omdat zij het tijdens een 
Italiaanse kookavond gegeten had en het zo
lekker vond. 

Na wat gegoogled te hebben bleek het een 
bekend recept te zijn, alhoewel iedereen er toch 
zijn eigen draai aan gaf op het internet. Het leek 
mij ook wel lekker maar omdat er geen groen-
ten in zitten bleef het even op de plank liggen. 

Ook ik heb er mijn eigen draai aangegeven 
en fusilli gebruikt i.p.v. penne (die lagen nog 
in de kast) en met de broccoli toch net iets 
gezonder 

I Love to Cook
met  Ivanka

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

Pasta alla Senese
Ingrediënten

 3 saucijzen worsten van de slager
• 1 el venkelzaad
• Zwarte peper uit de molen
• 100 gr walnoten
• 2 el boter
• 100 gr rauwe ham
• 250 gr pasta
• 1 grote stronk broccoli
• Pecorino kaas
• 200 ml slagroom
• 2 el cognac

Ingrediënten

• 2 el cognac

Voor: 4 personen                           Voorbereiding ≈ 15 min                               Klaar in:  30 min

Bereiding
Snijd de broccoli en kleine roosjes. Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook met 1 tl zout en blancheer hier de 
broccoli (ongeveer 3 minuten)in. Schep de roosjes met een schuimspaan in een vergiet en kook nu in hetzelfde water 
de pasta. Hak de walnoten ondertussen grof en rooster ze in een ruime koekenpan. Doe dan daar de boter bij, voeg het 
venkelzaad toe en druk het worstvlees uit de velletjes. Bak het vlees terwijl je het ondertussen klein drukt met de pollepel. 
Bestrooi rijkelijk met de zwarte peper. Snijd de rauwe ham fijn en doe deze erbij en bak even mee. Overgiet met de cognac 
en laat de alcohol even verdampen, giet dan de slagroom erbij. Laat even aan de kook komen en schep de broccoli er 
doorheen. Warm deze even mee terwijl je ondertussen de afgegoten pasta en al wat geraspte Pecorino kaas toevoegt. 
Serveer met nog wat extra kaas.

TE KOOP BIJ 
INSCHRIJVING

Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het 
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
Tel. 06 - 53146410 | www.berkkerkhof.nl | h.coppelmans@berkkerkhof.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
EEN PERCEEL 
LANDBOUWGROND
• Gelegen De Baan te Hooge Mierde
• Oppervlakte 7.03.03 ha

Inschrijven is mogelijk tot en met 
13 december 2022, 12:00 uur

I

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

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.

JONG & OUD

STEENSEL - Zaterdag 10 december zal 
Steensel weer helemaal in het teken staan 
van de gezellige intieme kerstmarkt in en 
rondom gemeenschapshuis De Höllekes, 
Korte Kerkstraat 7a in Steensel. 

Vanuit de verre omgeving wordt deze markt 
jaarlijks druk bezocht gewoon, omdat het 
er iedere keer weer erg gezellig is maar ook 
omdat de markt gekenmerkt wordt door 
zijn intimiteit. Jong en oud kunnen hier aan 
zijn trekken komen, er is voor ieder wat wils. 
Naast de gebruikelijke markt waar allerlei 
handgemaakte artikelen worden aangebo-
den zoals kerststukjes, bloemstukjes, siera-
den, kinderspeelgoed, Pierebier, alternatieve 
kerstboompjes, boeken etc. vinden er ook 
nog andere activiteiten plaats. 

Dansvereniging Sidanza zal op het podium 
in de grote zaal van De Höllekes weer ver-

schillende dansuitvoeringen laten zien, waar 
u onder het genot van een glühweintje van 
kunt genieten. Voor de kinderen zijn er allerlei 
knutselmogelijkheden, maar ook kunnen die 
luisteren naar mooie, spannende verhalen 
van de verhalenvertellers. Diezelfde verha-
lenvertellers zullen ook leuke gezellige mu-
ziek ten gehore gaan brengen die past in de 
intieme sfeer. Ook fanfare Kempengroen is 
aanwezig. Kortom redenen genoeg om een 
bezoek te brengen aan de gezelligste kerst-
markt van de Kempen. 

Een gedeelte van de opbrengsten tijdens deze 
markt zal gaan naar een daarvoor uitgekozen 
goed Steensels doel, Buurtapp: Buurbook. Er 
zijn verschillende werkgroepen en klankbor-
groepen een tijd mee bezig geweest maar er 
is nu heel concreet zicht op een communica-
tieplatform in de vorm van een app-speciaal 
voor Steensel. De markt begint om 14.00 uur.

Kerstmarkt in Steensel
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Door Renate Matthijssen

Dementie zie je niet. Het overkomt je en 
zeker in de beginfase van de ziekte worden 
de symptomen niet herkend en dus ook 
niet erkend. Een verwarrende tijd, zowel 
voor degene die het overkomt, als voor 
de mantelzorger. Wanneer de diagnose 
eenmaal gesteld is, vallen patiënten niet 
zelden in een zwart gat. Zeker als het om 
jonge mensen gaat die het overkomt. Voor 
hen is er de contactgroep ‘Jonge mensen 
met dementie’. Jos van Riel is één van de 
begeleiders en Wilma bezoekt de groep 
elke maand. Samen vertellen ze over de 
meerwaarde.

Gestage gedragsverandering
Het overkwam Wilma acht jaar geleden. Haar 
partner begon ‘raar’ gedrag te vertonen. 
“Dat gaat natuurlijk heel geleidelijk”, kijkt ze 
terug. “Heel langzaam veranderde hij, hij was 
totaal niet vergeetachtig maar er waren an-
dere symptomen. Er was vooral een gestage 
gedragsverandering te zien. Het initiatief ver-
dween, er waren geen gesprekken meer, wel 
veel discussies die ik niet kon winnen, een to-
tale desinteresse in de wereld om hem heen, 
het leven leek niet meer de moeite waard. Ik 
begrijp heel goed dat deze fase van dementie 
vaak verward wordt met een depressie of een 
burn-out. Ik had een onderbuikgevoel en dat 
heb ik serieus genomen; ik ben met hem naar 
de huisarts gegaan. Die deed een paar test-
jes maar daar kwam eigenlijk niets uit. Vooral 
omdat er op geheugen werd getest en dat 
was nog prima in orde.”

Frontaal temporaire dementie
Wilma was niet gerustgesteld. “Na een va-
kantie waarin het zelfs mijn zus opviel dat 
mijn man zo ‘vreemd’ deed, ben ik terugge-
gaan naar de huisarts die gelukkig toen wel 
begreep dat er méér onderzoek nodig was. 
We zijn de medische molen in gegaan en uit-
eindelijk kwam er de diagnose FTD, fronto-
temporale dementie, uit. Een zware klap want 
dat verwacht je niet bij iemand van 58 jaar. 
Maar het verklaarde wel de symptomen.” Wat 
Wilma vooral bijgebleven is van het gesprek 
met de specialist, was dat ze na het gesprek 
met lege handen weer buiten stond. ‘Dit is 
er aan de hand, succes ermee’, dat was een 
beetje de boodschap. Heel vervelend want 
je kunt het niet allemaal zelf uitzoeken. Het 
heeft zeker een jaar geduurd voordat we een 
zorgtrajectbegeleider hadden. Al die tijd doe 
je eigenlijk zo maar wat. Je weet niet wat het 
beste is, welke zorg je kunt krijgen en vooral 
hoe je met hem om zou kunnen gaan. Ik liep 
constant tegen een muur aan.”

Zoektocht naar ondersteuning
In haar eigen kring kon Wilma niet goed te-
recht. “Omdat niemand écht snapt wat er 
gaande is, krijg je weinig steun of goedbe-
doelde adviezen waar je eigenlijk niets mee 
kunt”, vertelt Wilma verder. “Het scheelt echt 
dat hij nog zo jong was. Voor ouderen is er 
veel meer geregeld en bekend. We zijn wel 
eens op een zorgboerderij gaan kijken maar 
daar wilde hij niet zijn. Hij voelde zich niet 
thuis tussen de ouderen. Heel begrijpelijk, 
maar dat maakte de zoektocht wel moeilij-
ker. Je probeert veel met de mantel der liefde 
te bedekken en hoe vaak dat je ‘sorry’ zegt 
tegen de omgeving. Ontelbare keren omdat 
zijn gedrag zo opmerkelijk werd. Uiteindelijk 
zijn we via de zorgtrajectbegeleider op het 
spoor van deze contactgroep gezet.” 

Aan één woord genoeg
Jos vertelt verder: “Een aantal jaren geleden is 
een eerste contactgroep voor jonge mensen 
met dementie in Eersel opgestart. Toen nog 
onder de vlag van het GOW, nu bij Cordaad 
Welzijn. Dat was eigenlijk vanaf het begin een 
groot succes. Omdat ik zorgtrajectbegeleider 
van beroep was, werd mij gevraagd te onder-
zoeken of er in Bladel ook behoefte aan een 
dergelijke groep bestond. Dat bleek zo te zijn 
en dus zijn we gestart.” Wilma kan het belang 
van een contactgroep makkelijk uitleggen. “Je 
hebt aan één woord doorgaans genoeg. Wij 
begrijpen elkaar omdat we hetzelfde meema-
ken. En we gaan allemaal op bepaalde mo-
menten ‘verkeerd’ om met de situatie. We zijn 
namelijk allemaal mensen en doen ons best. 
Door met elkaar over de dagelijkse dingen te 
praten, kun je elkaar ondersteunen, geven we 
elkaar tips en zien we vooral elke situatie van 
twee kanten. We zitten namelijk mét elkaar in 

de groep: de patiënt en de mantelzorger. Eén 
van de deelnemers, zij lijdt aan dementie, zei 
onlangs ‘Ik ben soms niet zo’n leuke vrouw’. Ze 
weet dat ze anders is geworden, weet ook dat 
het voor haar partner lastig kan zijn en door 
het hardop uit te spreken, mag het er zijn.” 

Met ‘warp 9’ naar een ander universum
Jos erkent dat het leven anders wordt. “Je 
partner is in sommige gevallen je partner niet 
meer, althans niet degene waar je ooit op ge-
vallen bent. Ineens is alles anders en veran-
dert je relatie, je hele leven. Dat is al lastig als 
je ouder bent maar voor jongere mensen is 
het soms haast een onmogelijke opgave om 
de draai te vinden.” Wilma kan het mooi ver-
woorden. “Ken je Star Trek? Nou, het is alsof 
je rustig in een bepaald universum zweeft 
met je ruimteschip en ineens met ‘warp 9 
snelheid’ naar een ander universum wordt 
geprojecteerd. En zoek daar je weg dan maar. 
Dan is het zó fijn dat er anderen zijn die je 
kunnen steunen. Dat iemand begrijpt waar-
om je je schuldig voelt als je even iets voor 
jezelf wilt doen of je erop wijst dat je ook lief 
voor jezelf moet zijn. We komen eens per 

maand bij elkaar en we werken nooit met een 
thema, dat hoeft ook niet. Jos of Mieke be-
ginnen gewoon met de vraag ‘Hoe gaat het?’ 
en dan komt de rest vanzelf. Ik wil een groot 
compliment geven aan hun, ze doen het fan-
tastisch. Hebben aandacht voor iedereen en 
weten de groep goed te begeleiden. Voor mij 
is het een verrijking van mijn leven.”

Het rouwproces is een rauw proces
Voor Wilma voelt het alsof ze levend afscheid 
neemt van iemand die nog niet overleden is. 
“Je verliest je partner terwijl hij er gewoon 
nog is en dat is een heel rouwproces maar 
ook een rauw proces. Ik ben héél blij met de 
ondersteuning van de contactgroep. Zon-
der hen had ik het waarschijnlijk niet gered.” 
Wie hetzelfde meemaakt als Wilma, hoewel 
elk ziektebeeld uniek is, en behoefte heeft 
aan contact met lotgenoten, kan dat bij de 
huisarts laten weten of contact opnemen 
met Ivonne Megens van Cordaad Welzijn, 
06-57782844 of ivonnemegens@cordaad-
welzijn.nl. Aanmeldingen kunnen ook via de 
wijkverpleegkundige, de zorgtrajectbegelei-
der of WMO-medewerkers lopen.

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

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

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

IN DE KERN
✄

✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

✄✄

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CHOCOLADE 
UIT BLADEL

- Schoen letters
-  Grote & Luxe letters 

melk, wit en puur
- Max Verstappen F1-auto
- Roomborstplaat

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel

Tel:    06-38005978
Mob: 06-20036625

Lekkere chocoladeletter 

voor het personeel

  Bestel letters via www.piccolo-bladel.nl

  De letters kunt u daarna ophalen in de ijssalon

  Tip!  Tip!

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

keukens • interieurs
parketvloeren

✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Alles wordt anders
Contactgroep jonge mensen met dementie
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Wat kun je winnen ?

HOE DOE JE MEE?
Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken graag jong en oud. 
En daarom zetten niet alleen kinderen hun schoen. 
Ook ondernemers hebben hun schoen gezet!

Hiernaast staan schoenen afgebeeld met elk een eigen 
nummer. Een plaatje van de gezette schoen 
(of laars, of klomp....) is opgenomen in de advertentie 
van de ondernemer. 

Het is de bedoeling om aan te geven in welke 
advertentie de gezette schoen staat afgebeeld. 
Vul de naam van de desbetreffende adverteerder bij het 
juiste nummer in op het deelnameformulier hiernaast.

Tevens staan er chocoladeletters verspreid in de krant. 
Noteer ook de letters die je hebt gevonden 

en probeer van alle letters een woord te maken. 
                                            

Naar welk woord 
zijn we op zoek?

Welke schoen heef t de adverteerder voor Sinterklaas gezet ?

Sinterklaas heeft 
3 luxe slagroomtaarten 
voor 12 personen ter 
beschikking gesteld 
voor enkele winnaars.

Wat kun je winnen ?Wat kun je winnen ?Wat kun je winnen ?Wat kun je winnen ?Wat kun je winnen ?Wat kun je winnen ?
Sinterklaas heeft 
3 luxe slagroomtaarten 
voor 12 personen ter 
beschikking gesteld 
voor enkele winnaars.

Tevens staan er chocoladeletters verspreid in de krant. 
Noteer ook de letters die je hebt gevonden 

en probeer van alle letters een woord te maken. 
                                            

Naar welk woord 
zijn we op zoek?

01

02 03

04

05

06

18

22

23

24

Tevens is er een waardebon van 25 euro te winnen 
van ‘De Kameraet - Bladel’ en een waardebon voor 
een autowasbeurt van ‘Garage Huijbregts Reusel’.

K
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Schrijf hieronder de naam van de adverteerder bij het juiste plaatje. 

01 13

07 19

02 14

08 20

03 15

09 21

04 16

10 22

05 17

11 23

06 18

12 24

Deelnameformulier

Maak kans op een leuke prijs!

De oplossingen dienen uiterlijk zondag 4 december binnen zijn. 
Je kunt dit formulier inleveren of opsturen naar: PC55, Hoefblad 40, 5527 KV in Hapert. 

Je kunt de oplossingen ook per e-mail sturen naar: puzzel@pc55.nl. 

Tip: maak een foto met je telefoon van de oplossing en mail deze naar puzzel@pc55.nl

Welke schoen heef t de adverteerder voor Sinterklaas gezet ?

LETTERS MAKEN HET WOORD
WELKE LETTERS HEB JE GEVONDEN? WEET JE HET WOORD?

Welke schoen heef t de adverteerder voor Sinterklaas gezet ?

07

08

09

10
11

12 13

14
15

16

17

19

20

21
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Onlangs brachten we een bezoek aan het 
Weverijmuseum in Geldrop. Dicht bij de 
deur en zeer de moeite waard. Het museum 
draait op een tachtigtal enthousiaste vrij-
willigers. Op vraag word je langs oude tex-
tielmachines geleid die in perfecte staat 
worden gehouden. Heerlijk om te aan-
horen hoe iemand over een stuk van zijn 
levenswerk kan vertellen. Wat ook duidelijk 
naar voren komt is de industriële ontwikke-
ling van de laatste 150 jaar. Kort gezegd de 
ontwikkeling van de thuisarbeider achter 
het weefgetouw in zijn kamer tot de hoog-
waardige machinerieën waarmee heden 
ten dage kleding, dekens, tafel- en wand-
kleden, gordijnen en handdoeken, vloer-
kleden en theedoeken worden vervaar-
digd. Die machinerieën maken massapro-
ductie mogelijk waarvoor laaggeschoold 
en goedkoop personeel kan worden aan-
getrokken. Dus verhuisde de textielindus-
trie naar landen met goedkope arbeids-
krachten. Wij, het Westen, kunnen de 
machinerieën maken en zorgen voor een 
goede logistiek om de producten eff iciënt 
naar de consument te brengen. 

Nostalgie, in Geldrop is geen textielindus-
trie meer, het museum wil de herinnering 
eraan levend houden. Gelukkig zijn er vol-
doende gepensioneerden die deze taak op 
zich kunnen nemen. Een volgende genera-
tie zal moeilijk te vinden zijn. 

De intensieve betrokkenheid van Neder-
land bij de textielindustrie brengt het mu-
seum goed in herinnering bij de bezoeker. 
Er zijn een heleboel spreekwoorden en 
gezegden waarin verwezen worden naar 

de textielindustrie. Ze zijn zo gewoon dat 
we er nog nauwelijks bij stilstaan. Om iets 
goed bij de luisteraar over te laten komen 
maken spreekwoorden gebruik van situ-
aties uit het dagelijkse leven, veelal van 
vroeger. Daarvoor kunnen we zelfs al terug 
tot in de Romeinse tijd en eerder. Bekend 
is bijvoorbeeld een uitspraak van een 
Romeins keizer dat geld niet stinkt. Maar 
nog ouder kan zijn “Zo vader zo zoon” en 
hetzelfde over het vrouwelijk geslacht “Zo 
moeder zo dochter” Spreekwoorden zijn 
het zout van de taal” zei eens een Neer-
landicus.

Terug naar het weverijmuseum. Daar wor-
den aan de textiel gerelateerde spreek-
woorden op een rijtje gezet. Ik heb voor u 
geprobeerd om er een klein verhaaltje van 
te maken. Herken de spreekwoorden die 
hierin zijn genoemd.

Het is schering en inslag dat alles over 
één kam wordt geschoren. Zo komt er he-
lemaal geen garen op de klos. Het is niet 
meer dan pappen en nat houden. Zijn we 
nou allemaal de draad kwijt. Je laat één 
persoon toch niet de lakens uitdelen. Je 
snapt toch wel dat dan alles aan een zijden 
draadje komt te hangen. Nee, wat nodig is 
dat we de draad weer oppakken en iemand 
vragen die weet van de hoed en de rand, 
iemand die door de wol geverfd is. Niet een 
van veel geschreeuw en weinig wol, iemand 
die een zaak kan rondbreien en de losse 
eindjes aan elkaar kan knopen. Kortom 
een echte leider die de touwtjes in handen 
heeft. Daarmee is het goed garen spinnen

Dat kwam zo maar in me op. Natuurlijk 
is eenzelfde verhaal te vertellen over de 
scheepvaart, de bouw en het boerderijge-
beuren. Even stilstaan bij onze taal en de 
ontwikkeling is best aardig. Een museum 
blijkt meer te zijn dan alleen hetgeen wordt 
tentoongesteld.

Dick Bos

Spreekwoorden

column

VERMAAK

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES
RESERVEREN VOOR HET 

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

E

KNEGSEL - Bij Galerie Works of AART wor-
den de zondag-exposities steeds drukker 
bezocht. Dat komt niet alleen omdat de 
Tilburg University zijn kunstboek ‘De le-
venskunst van Aart de Lange Pzn’ is op-
genomen in de Brabant Erfgoed Collectie. 
Het zijn ook reacties uit o.a. de museum- 
en kunstwereld en vooral bezoekers uit de 
regio en daarbuiten die zijn filosofische 
levensbeschouwingen als ’bijzonder’ er-
varen.

Ons leven is een mysterie, 
het is niet uit te leggen
AART: “Eigenlijk zijn er altijd geïnteresseer-
den die wat langer blijven om na te praten 
over de onderwerpen die ik schilder. In mijn 
schilderijen komen verhalen over houvast en 
hoop, trots en troost terug; dikwijls raakt dit 
of roept het momenten van herinneringen op. 
Bij mij is er alle ruimte en tijd om hierbij stil 
te staan. Ik merk dat er grote behoefte aan is. 
In deze tijd van spanningen en onzekerheden 
hunkeren mensen, jong en oud, naar houvast 
en aandacht. Daarom schilder ik, we moeten 
ons veel meer bewust zijn wat ‘houvast’ be-
tekent; ons leven is een mysterie. Hoe mooi 
is het dan dat een mevrouw zegt bij het in-
pakken van haar schilderij: ‘AART, in de sym-
bolische motieven van de meerpalen zie ik 
de geborgenheid van mijn ouders met vooral 
die prachtige blije kleuren. Jouw schilderij is 
een familieportret geworden om er elke dag 

met dankbaarheid naar te kijken.’ Gelukkig 
komen er steeds meer verzoeken voor een 
privébezoek of klein gezelschap, het kan alle-
bei en altijd. Ik merk nog wel eens een beetje 
schroom, maar dat is nergens voor nodig.”

De zondag-expositie op zondag 27 novem-
ber is voor iedereen, jong en oud. Open vanaf 
11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis en je kunt 
er makkelijk parkeren. Adres: Vossenweg 4 in 
Knegsel. Tel. 06-52521489. Voor meer info:

www.worksofaart.com

Knegselse symboliekschilder 
AART over houvast, hoop 
en dankbaarheid
Expositie op zondag 27 november

BERGEIJK - Op zondag 4 december is er 
een concert van Iris Penning & Mirthe de 
Jonge in het Aquinohuis, Dokter Raupp-
straat 52 in Bergeijk. Je kunt op ieder mo-
ment binnenlopen, iedereen is welkom en 
de entree is gratis.

Iris Penning maakt eigenwijze poëtische pop.
Tekstueel, eigenzinnig, soms theatraal, soms 
precies zoals ze is. Vrolijk, brutaal, beschou-
wend. De herkenbare heldere stem van Pen-
ning wordt immer verfraaid met de samen-
zang en diepe cello-klanken van Mirthe de 
Jonge.

Ook is Iris Penning de stadsdichter van Eind-
hoven van 2020-2022. In 2022 toert Penning 
met haar nieuwe album ‘Dan Maar Genieten’. 
Als het leven niet precies loopt zoals je wil, kan 
je nog maar één ding doen... Dan maar genie-
ten! Een album en een voorstelling waarin taal 
en melodie elkaars beste vrienden zijn. Dit 
vierde album, na drie platen die lovend werden 
ontvangen, maakte ze samen met de welbe-
kende producent Huub Reijnders. Bijzondere 
teksten, eigenwijze melodieën, theatrale spo-
ken word en lekkere refreintjes: de nieuwe 
plaat van Iris Penning wordt iets nieuws, weer 
iets anders dan haar vorige platen, iets aparts. 
Ga lekker zitten, luisteren, en laat het over je 
heen komen, dan maar genieten!

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

Concert van Iris Penning & 
Mirthe de Jonge in het Aquinohuis

Iris Penning (foto: Willem Wouterse)



9 25 november 2022

Beste mensen, we be-
ginnen ons verhaal over 
de foto van de vorige 
keer met een detail, 
dus leg de krant even 
op tafel en pak er een 
vergrootglas bij (kran-
tenbaas, mag de foto 
ietsje groter?). Hou nu 
het vergrootglas boven 
de foto en ga naar 
rechts. Blijf dicht bij de 
grond (de wolkenpartij 
had van Janus Spooren 
kunnen zijn maar daar-
over een andere keer). 
Als het goed is stuit u 

op een ouderwetse wegwijzer van de ANWB en daar 
gaat het even om. U ziet meteen dat Reusel nogal groot is geschreven, al kan dat ge-
zichtsbedrog zijn. Als je er live voor zou staan, zouden Eindhoven, Tilburg, Netersel en 
Lage Mierde misschien net zo groot zijn. Iets kleiner dan Reusel is Turnhout. Turnhout 
was ver weg natuurlijk en als ze het net zo groot hadden geschreven als Reusel, had 
het er niet op gekund. Hapert wordt onderschat op het bord. Doorrijden naar Eersel 
vond de ANWB niet de moeite waard. Wie naar Luijksgestel wilde, moest met de fiets. 
Wat opvalt, is dat je op twee manieren naar Hapert kunt. En Eindhoven.

De vraag is natuurlijk (en dat wás-ie ook de vorige keer): waar staan we? In het hart van 
de regionale beschaving, als je de wegwijzer moet geloven. Of Bladel dat was in die tijd 
(we denken rond 1960) kun je je afvragen. Feit is wel dat de twee grote afwezigen hier 
Bladel en Duizel zijn, dus het ligt voor de hand dat een van de twee het antwoord moet 
zijn. Welnu, had dit bord in Duizel gestaan, dan had je van zijn leven de weg naar Hapert 
niet gevonden dus blijft over: Bladel.

Meer hoefden we niet te weten. Was dat 
uw antwoord geweest, dan had u al mee-
gedongen naar de Bladelbon. Maar de 
meeste inzenders hebben zich de tip die 
we gaven om naar de fototentoonstelling 
in onze heemkamer (‘Toen en nu in beeld’, 
nog te zien tot en met 30 november!) te 
komen ter harte genomen en konden nog 
wat preciezer zijn. We geven een greep 
uit de antwoorden. Het ‘kruispunt Europa-
laan-Bleijenhoek’ kwam voorbij en ook de 
‘kruising Bleijenhoek-Varkensmarkt’. 

De een heeft het over een rotonde, de ander 
over de Achterstraat en het Helleneind 
en weer een ander over het huis van de 
familie Dijkmans (ook: ‘Jos Dijkmans’). Een 
schoonvader passeert de revue en de win-
kel van ‘Woninginrichting Hendriks-Fiers’. 
Ook bakker Van Heeswijk is van de partij, 
samen met de juweliers Wijnen. Eén in-
zender verplaatst de wegwijzer naar het 
heden en concludeert dat hij nu middenin 
de ‘bouwput naast het gemeentehuis’ zou 
staan. 

Daarbij laten we het. 
Ze hebben allemaal gelijk.

Onze winnaar 
is geworden:

Erik Wouters

Over de foto van deze keer kunnen we 
kort zijn. Waar kijken we naar?

Uw inzendingen kunt u zoals altijd
mailen naar 
heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans 
op een leuke prijs!

Succes!

www.heemkundebladel.nl

INFORMATIEF

J

Mastbos 23 | 5531 MX Bladel
T: 0497-388458 | M: 06-59810175

www.schoonmaakbedrijfroefs.nl
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

SCHOONMAAK 
COLLEGA’S 
GEZOCHT!

• Sportieve (bij)baan
• Gezellige collega’s
• Goed salaris

Zo’n veertig groep 8-leerlingen van ba-
sisscholen De Torelaar en De Akkerwinde 
verzamelden zich op 16 november in het ge-
meentebos. Samen met wethouder Maar-
ten Maas plantten zij 150 nieuwe boompjes. 

Voorafgaand deed wethouder Maarten Maas 
een korte aftrap van deze Boomfeestdag. Een 
medewerker van Bosgroep Zuid Nederland 
gaf uitleg over de aanplant. Daarna plantte 
één van de leerlingen de eerste boom. Het 
was prachtig weer en de activiteit werd af-
gesloten met warme chocolademelk en wat 

lekkers. Kortom, een geslaagde ochtend!

Er werden nieuwe boomsoorten aange-
plant die een positieve invloed hebben op 
de biodiversiteit en de weerbaarheid van de 
bodem (minder verzuring). Ook zijn de nieu-
we bomen beter bestand tegen het huidige 
klimaat. Wethouder Maarten Maas: “Bomen 
helpen in het tegengaan van klimaateff ecten. 
Het is fantastisch dat ik samen met de leer-
lingen bomen heb kunnen planten en zo te 
werken aan een gezonder klimaat.”

Om de nieuwe aanplant een goede start te 
geven, worden ze beschermd tegen onder an-
dere reewild door plaatsing van bamboestok-
ken. Bosgroep Zuid Nederland zorgde (met de 
gemeente) voor de voorbereidingen voor deze 
Boomfeestdag. Voor de begeleiding van het 
aanplanten kregen de leerlingen en wethou-
der ondersteuning van KempenPlus.

Wethouder en basisschoolleerlingen 
planten nieuwe bomen
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 4

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#2

9 6 6 4 8 1
9 2 8 5 8

8 7 3 1 2 4
3 3 8 2

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

4 6
7 4 6 3 2
8 3

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

5 3 4 4 9 4 8
9 1 8 8 9 1

8 9 4 3
2 7 3 1

4 1 7 8 2 5
6 2 9 6 3

5 6 8 3 7 5

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 47

The specialist learns m
ore and m

ore about less and less until, finally, he
know

s everything about nothing; w
hereas the generalist learns less and less

about m
ore and m

ore until, finally, he know
s nothing about everything.

2 1 5 6
8 5 7 1

3 4 2 8
6 2 3 7

3 9
3 7 5 1

6 8 3 7
8 7 3 6

1 2 6 9

De winnaar van vorige week is: 

Petra Hendriksen  
uit Bladel

met de oplossing: 
‘het schip der woestijn’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 47

Take w
hat you can use and let the rest go by.

-- K
en K

esey

2 9
9 1

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

1 6 9
3 8

5 1

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #17

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers

K
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lh
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

A A N G E N A A M L A H A W G
F N K L U N E N M A N T E I V
T S I E E E V R O C J E D L O
O U U T U K L A B F R O K B L
R E R G E R N V L Z N I O E I
E I P N I R E E I T E D E R E
N T T U B R G N V A W P E O K
V E T R O O A A O B U D D U A
S O E E V C N H Z B L K N W N
L G R T K G N D T E K L A V O
E A S S S S V I M R G I L O N
E E I T T S I E E D O K S L S
P X O B G I L D K R O K U S L
S I E D R I N K W A T E R R A
S K E E F A F B A K E N I N G

www.puzzelpro.nl©

AANGENAAM
AFBAKENING

AGOETI
ANDER

BEROUWVOL
CORVEE

DISKETTE

DRINKWATER
FEEKS

FILEMELDER
GEZAG
HALMA

KANONSLAG
KEUREN

KLIKKEN
KLUNEN
KLUWEN
KORFBAL

KORTHARIG
KROKUS
LIGBOX

MAJOOR
NODIG

OLIEKAN
ONTVANGST
PESTVOGEL

RAVEN
RETINA

RUSLAND
SPEELS
STEEN

TABBERD
TEDER
TERRA
TOREN

TREINCOUPÉ
TURNBOND

VENKEL
VIETNAM

VLEUG
VORSTIN
WEERZIN

 Oplossingswoord

A A N G E N A A M L A H A W G
F N K L U N E N M A N T E I V
T S I E E E V R O C J E D L O
O U U T U K L A B F R O K B L
R E R G E R N V L Z N I O E I
E I P N I R E E I T E D E R E
N T T U B R G N V A W P E O K
V E T R O O A A O B U D D U A
S O E E V C N H Z B L K N W N
L G R T K G N D T E K L A V O
E A S S S S V I M R G I L O N
E E I T T S I E E D O K S L S
P X O B G I L D K R O K U S L
S I E D R I N K W A T E R R A
S K E E F A F B A K E N I N G

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Beestachtig• Oplossing: Het schip der woestijn • Antwoorden: A: Angsthaas – 
B: Piepschuim – C: Laboratoriumrat – D: Hasjhond – E: Vliegschaamte – F: Weerhaan – G: Aanhalingsteken – 
H: Slijmspoor – I: Dagpauwoog – J: Opkikker – K: Zebra – L: Leeuwenbekje – M: Kikvorsman – N: Gier – O: Poespas – 
P: Termietenheuvel – Q: IJskonijn – R: Het hazenpad kiezen

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

Woordzoeker

Het Oude RomeHet Oude Rome

N
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Op zoek naar een passend Sinterklaascadeau?

Bij Visit Bladel en 
Visit Reusel-De Mierden 
vind je ze zo! 
Lees maar verder, 
het is geen geheim, 
in teken van sinterklaas, 
dus op rijm.

Sint is een super brave borst. 
Hij lest slechts met water de dorst.
Maar jij houdt van gezelligheid 
en neemt een biertje op z’n tijd.
Daarom geeft Sint je met plezier 
Liberty, Zwarte Kaat of een ander 
lekker streekbier.

Kiest de man met zijn lange baard
voor een Bladelbon of een 
speciale cadeaucard?
Als je zelf zou mogen zeggen 
wat jou het meeste raakt...
Ach weet je, het is beter dat je zelf een keuze maakt!

Aan belangstelling van Piet geen gebrek, 
hij laat je genieten van 12 heerlijke hapjes voor de kleine trek. 
Het Snoeperke, bij velen welbekend, 
verpak het als cadeau en de krijger voelt zich verwend.

Verpak streekproducten zoals chocolade, honing en thee in een pakket
het uitpakken van al dat lekkers is zeker dikke pret.
Een warme sweater met dorpsnaam voor de winterdag
brengt de mond vast in een lach.

Als voorbereiding op een nieuw fiets- en wandelseizoen?
Een routekaart of knooppunter zal het hem doen!

Toch nog geen cadeau idee opgedaan? 
Gewoon even bij Visit binnengaan.
Onze vrijwilligers staan je graag te woord
jullie komen vast tot iets wat scoort.
Dus graag tot ziens in onze shop,
want samen vinden we er wel iets op!

Bijna tijd voor het mooie feest
Sinterklaas is terug van weggeweest
Een avondje gezelligheid, dat wordt genieten
Groeten van de Sint en zijn Visit Pieten

*m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

T/M 12 DECEMBER 2022

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

OPENINGSTIJDEN
Vanaf 1 december

Maandag     13:00 - 18:00
Di t/m do     09:00 - 18:00

Vrijdag     09:00 - 18:00
Zaterdag    09:00 - 16:00

Vanaf 1 december
op vrijdag geen

koopavond

Collega gezocht! 
Ga naar www.stappaerts-mode.nl/vacature 
voor meer informatie

Als voorbereiding op een nieuw fiets- en wandelseizoen?
Een routekaart of knooppunter zal het hem doen!

Een avondje gezelligheid, dat wordt genieten

www.visitreuseldemierden.nl • www.visitbladel.nl

WWW.BLADELCENTRUM.NL

27 NOVEMBER
KOOPZONDAGKOOPZONDAG

EEN FEESTELIJKE SINTERKLAAS KOOPZONDAG IN BLADEL CENTRUM
DE SINT & DE PIETEN ZIJN ER, ER ZIJN OPTREDENS VAN

DEDE DANCE EN ALLE KINDEREN KUNNEN HUN PIETEN-DIPLOMA HALEN!

*m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

Maandag     13:00 - 18:00
Di t/m do     09:00 - 18:00

REUSEL - Op zondag 11 
december organiseert 
AVR’69 haar 53e Pit ma-
kelaars L’Avant Sylvest-
recross. Deze cross, ge-
houden op een technisch 
parcours met diverse heu-
vels en het nodige boch-

tenwerk, is een echte klassieker die in haar 
geschiedenis al vele bekende winnaars 
heeft opgeleverd. 

De L’Avant Sylvestrecross heeft altijd een 
sterke bezetting, met ook veel Belgische lo-
pers aan de start. Het parcours is gelegen 
aan de Burgemeester Willekenslaan in Reu-
sel. Aan de wedstrijdcross kan elke atleet met 
wedstrijdlicentie deelnemen. Dit jaar kunnen 
ook pupillen zonder een wedstrijdlicentie aan 
de wedstrijd meedoen. Ook atleten van bui-
ten regio 14 (regio de Kempen) zijn van harte 
welkom. Start en finish is gelegen bij Taverne 

D’n Ouwe Brandtoren aan de Burgemeester 
Willekenslaan 2 in Reusel. 

Het evenement start om 09.45 uur met een 
wedstrijd voor specials over 1120 meter. Daar-
na is er, voorafgaand aan de wedstrijdcros-
sen, een trimloop. Deelname aan de trimloop 
staat open voor alle leeftijden en er kan uit 
verschillende loopafstanden gekozen worden 
vanaf 1120 meter. De start is om 10.00 uur. Na 
de trimloop starten om 11.15 uur de diverse 
wedstrijdcategorieën voor licentiehouders. 
Deze wedstrijd is de 3e van 8 crosslopen die 
deel uit maakt van de Kempische Cross Com-
petitie seizoen 2022/2023. Inschrijven is nog 
mogelijk tot en met vrijdag 9 december via de 
link op www.avr69.nl. Let op: na-inschrijving 
op de wedstrijddag is niet mogelijk! 

Alle informatie over dit evenement zie: 

www.avr69.nl

53e L’Avant Sylvestre crossloop

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

Bent u het rijden naar uw 
(merk)dealer vanwege de 
afstand beu aan het 
geraken? Zoekt u een 
betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

Wij voeren het onderhoud aan uw auto 
vakkundig en betaalbaar voor u uit! 
Mét behoud van fabrieksgaranti e! 
Ook voor uw leaseauto.

Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl 
of loop eens geheel vrijblijvend bij ons binnen.
Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl 
of loop eens geheel vrijblijvend bij ons binnen.

Wij doen 

alles voor 

uw auto.

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

              www.autocarejanvanrooy.nl

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

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

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

Wij voeren het onderhoud aan uw auto 

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

              www.autocarejanvanrooy.nl

S
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

AUTOMONTEUR
VACATURE

AUTOMONTEURAUTOMONTEUR

FUNCTIE EISEN:
•   Een afgeronde opleiding tot automonteur, of je bent in opleiding
•   Ervaring als automonteur en bij voorkeur bij universele garages
•   Je beschikt over een flexibele en klantgerichte instelling
•  Je bent eerlijk, vakkundig en professioneel
•  Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B

INTERESSE?
Neem contact op met Mark Mink via (0497) 382 454
of mail naar info@vakgaragemink.nl

Hapert  |  MBO  |  32 - 40 uur

www.vakgaragemink.nl/vacatures

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

Wij zijn o� icieel servicepunt voor uw Skoda, Seat, Toyota en Daihatsu.
*  Op basis van 24 tot 48 maanden met 10.000 km per jaar.  Inclusief reparaties, onderhoud, administratiekosten, 
  vervangend vervoer, wegenwachthulp en allrisk verzekering (€ 300,- eigen risico). Inclusief alle opties die horen
 bij de getoonde auto. Geen BKR-registratie. Prijzen inclusief BTW. Andere looptijd en kilometrage mogelijk.

Km-stand : 9.897 KM
Bouwjaar : 2021

Aantal deuren : 5
Brandstof : Hybride

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Active - Automaat

Nu tijdelijk 

€ 28.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 450,- per maand!*

PRIVATE LEASEPRIVATE LEASE AUTO VAN DE WEEK AUTO VAN DE WEEK
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*vraag in de winkels naar de voorwaarden

minimaal
Black Friday Week

op de hele collectie

Sniederslaan 12A Bladel 
Nieuwstraat 24 Eersel
www.durlinger.com 

20% 
korting

KERST
CONCERT
LE NOCI
KERST
ZONDAG 11 DECEMBER 14.00 u

LE NOCI
met: Vocaal Ensemble FlorenceKempisch Senioren Orkest

Vocaal Ensemble FlorenceVocaal Ensemble Florence

GRATIS
ENTREE

o.l.v. CHRISTIANNE MANDERS-CELIS locatie MFA HART VAN HAPERT
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Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

Markt 32  Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl

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

HANDIG!
Online een 

afspraak maken 
via onze 

facebookpagina 

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN 

Naast onze ruime collectie
PVC vloeren met o.a. 
houtlook, visgraat en tegel-
motief, hebben we ook een
mooie collectie Tapijt & VINYl.

  

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

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

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

                                                                                                                  

wE KOMEN OOK  MET 
ONZE GORDIJNBUS 
BIJ JE LANGS! 

VERMAAK

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

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

HAPERT - Na een 
wederom bijzonder 
carnavalsjaar 2022 
en met de hoop dat 
carnaval 2023, en 
de aanloop daar 
naar toe een meer 
traditioneel verloop 
zal kennen, presen-
teerde de Pintewip-
pers zaterdag 19 no-
vember hun nieuwe 
Prins. 

Vorig jaar regeerde Prins Remorques in Ha-
pert en vanwege het turbulente jaar is er toen 
voor gekozen om hem aan het einde van car-
naval in te vriezen in plaats van hem te verzui-
pen. Misschien konden we hem dan te zijner 
tijd ontdooien en nog een keer gebruiken, 
was het idee.

Menigeen was daarom in de veronderstelling 
dat Prins Remorques nog een jaar de scep-
ter over het Pintewippersrijk zou zwaaien. In 
de aanloop naar de bekendmaking heeft de 
Commissie Prins geprobeerd om voor ver-
warring te zorgen en ook in de act die afgelo-
pen zaterdag op het podium werd opgevoerd, 
bleef lang in het midden of het weer Hendrik 
zou zijn of toch iemand anders. Misschien 
waren de rollen tussen prins en adjudant wel 
omgedraaid?

Uiteindelijk bleek het toch Hendrik Mollen te 
zijn, die na een jaar te zijn ingevroren, redelijk 
geconserveerd uit de diepvries tevoorschijn 

kwam en dus de 61e Prins van de Pintewip-
pers zal zijn. Tom de Beijer is wederom van de 
partij als zijn adjudant.

Hendrik is inmiddels een jaar ouder en nu 
bijna 27 jaar. Hij is een geboren en getogen 
Hapertenaar en zeker geen onbekende in Ha-
pert. Ook carnaval vieren is hem niet vreemd. 
Hij maakt al vanaf 2015 deel uit van de Raad 
van Elf van de Pintewippers. Jaarlijks neemt 
hij deel aan de zittingsavonden in de acts van 
Jong Nederland. Daarnaast is Hendrik, even-
als zijn vriend Tom, al vanaf het ontstaan een 
van de drijvende krachten van de wagenbou-
wers van Ge Wit Mer Nooit. Hendrik werkt als 
verkoper/teamleider van de Parts-afdeling 
bij Hapert Aanhangwagens. In zijn resteren-
de vrije tijd is hij muziekliefhebber, parttime 
DJ en gaat hij graag wandelen. Zijn Adjudant 
Tom is net 27 jaar geworden en als uitvoer-
der werkzaam bij zijn eigen bedrijf De Beijer 
Infra. Hij is sportief aangelegd want zijn hob-
by’s zijn wielrennen, mountainbiken en vis-
sen. Zowel Hendrik als Tom zijn nog steeds 
vrijgezel(lig).

Als zijn Prinsennaam koos Hendrik voor Prins 
Remorques 2.0, een moderne variant op d’n 
twidde. Tom had op de valreep nog wel een 
verrassing in petto. Hij zal tijdens carnaval 
zijn vriend begeleiden onder een andere 
naam: Adjudant Zonk. Hiermee verwijzend 
naar de niet immer glad geplaveide wegen 
die hij wekelijks aanlegt. Ze staan in de start-
blokken om van carnaval 2023 een succes te 
maken onder het motto: ‘Hier zen we weer, 
het wordt nog gekker dan de vurrige keer’.

Hendrik Mollen opnieuw 
Prins van cv de Pintewippers

VESSEM - De gezellige Kerstmarkt van de 
Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4 in Ves-
sem 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 kraam-
pjes opgesteld met allerhande tweedehands 
kerstartikelen: kerstdecoratie, kerstverlich-
ting, kerststalletjes, kerststukjes etc. Uiter-
aard 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 ge-
hore.

Kom in alvast
kerstsfeer
bij de 
Jacobushoeve

2e editie 
Haopertse Snertloop 

wordt gehouden 
op woensdag 
28 december!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Herhaalprik

Wilt u een herhaalprik tegen corona? In onze 
gemeente is er op een aantal maandagen een 
tijdelijke priklocatie van de GGD. Dit kan zonder 
afspraak en scheelt reistijd.

Locatie is Den Herd aan het Emmaplein 4 in Bladel. U 
kunt hier nog terecht op 28 november en op 5 en 12 
december, van 09.00 tot 16.30 uur. Vergeet niet een 
geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Commissievergaderingen in Bladel
Op 28 november en 1 december 2022 vinden 
commissievergaderingen plaats:

Commissie Grondgebied op maandag 28 
november 2022 om 19.00 uur. 
Op de agenda staat o.a.: 
• Grondaankoop KBP voor Grondstoffencentrum
• Keuzenota Woningbouwopgave Bladel 2040
•  Onderzoek Rekenkamercommissie inzake Woonbeleid 

Bladel
• Kadernota Klimaatadaptatie
• Reconstructie Oude Provincialeweg Hapert

Commissie Middelen & Algemene Zaken op 
donderdag 1 december 2022 om 19.30 uur. 
Op de agenda staat o.a.:
• Najaarsnota 2022
• 3e Begrotingswijziging
• Bedrijveninvesteringszone Centrum Bladel
•  Actualiseren Reglement van orde van de raad en 

verordening op de raadscommissies Bladel 2023

 Commissie Inwoners op dinsdag 29 november 2022 is 
geannuleerd

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien 
via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van 
de commissies zijn openbaar en vinden plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Bladel. 

Spreekrecht
Als burger kunt u tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. U 
kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie 
informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u 
voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.  

Besluitvorming op 22 december 2022:
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 22 december 2022 een besluit.

In onze gemeente wordt door veel mensen 
vrijwilligerswerk gedaan. Denk bijvoorbeeld aan 
trainers en coaches bij sportverenigingen, de 
organisatoren van een buurtfeest of hulpouders 
op scholen. Ook mensen in het bestuur van 
verenigingen, chauffeurs voor zorgboerderijen 
en maatjes die op huisbezoek gaan, zijn vaak 
vrijwilligers. 

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor een prettige 
samenleving! 
U heeft vast wel eens een carnavalsoptocht bezocht of 
aanwezig geweest bij een 4 mei herdenking. Deze 
activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd. 
Ook zorgen vele vrijwilligers ervoor dat bijvoorbeeld 
onze kinderen kunnen sporten, dat er minder mensen 
eenzaam thuis zitten en er hulp wordt geboden voor 
mensen in (financiële) nood.  

Vrijwilligerswerk is leuk om te doen. U leert nieuwe 
mensen kennen en doet nieuwe vaardigheden op. 
Bovendien worden vrijwilligers enorm gewaardeerd. 

Zo maakt u niet alleen uw eigen dag goed, maar ook 
die van een ander!

Iets voor u?
Bent u ook benieuwd of vrijwilligerswerk iets positiefs 
voor u kan betekenen? Bel, mail of loop gewoon eens 
binnen bij Vrijwilligersbureau Bladel! Iedere 
woensdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur bent u 
welkom en wordt u persoonlijk geholpen. Het 
vrijwilligersbureau denkt met u mee, draagt ideeën aan 
en legt indien gewenst het eerste contact. Dit alles 
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Het is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Kom dus vooral eens langs!

Het Vrijwilligersbureau Bladel is te vinden op De Goei 
Plak, Kloostertuin 2 in Bladel. Wilt u meer informatie? 
Bel dan naar 06 – 2170 3692 of stuur een e-mail naar 
info@vrijwilligersbureaubladel.nl. Voor 
vrijwilligersvacatures kunt u kijken op: 
www.vrijwilligersbureaubladel.nl.

Is vrijwilligerswerk iets voor jou? 
Vrijwilligersbureau Bladel helpt je graag!

Let op! Oplichters actief! 
Wij krijgen verschillende signalen van inwoners, 
verenigingen en ondernemers in de gemeente dat 
zij worden benaderd door een bedrijf dat, ten 
onrechte, beweert namens de gemeente Bladel 
advertenties te werven voor het 
gemeentemagazine. Ook vragen deze bedrijven 
hoge prijzen voor een vermelding in de 
adressenindex (achterin het magazine). 

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en uitgegeven 
door Akse Media. Zij werven momenteel geen 
advertenties voor het gemeentemagazine. Bovendien is 
een vermelding in de adressenindex gratis. Mocht u 
worden benaderd, vraag dan om identificatie en neem 
contact op met de gemeente Bladel via info@bladel.nl 
of 0497 - 36 16 36.
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Ze gaan naar school, hebben huiswerk, willen met 
vrienden afspreken, hebben een bijbaan of zitten 
op een (sport)club. En dan willen ze waarschijnlijk 
ook nog wat slapen. Niet gek dat ze weleens 
denken: #hoedan?! De gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden bieden na de 
kerstvakantie weer een nieuwe The Lab of Life 
training aan voor jongeren.

Waarom The Lab of Life?
The Lab of Life methodiek is ontworpen door 
gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Het helpt meer energie en motivatie te 
creëren voor de dingen die jongeren belangrijk vinden in 
het leven. Ze leren om zich niet alleen voor te nemen om 
een doel te bereiken, maar hun gedrag daadwerkelijk te 
veranderen. Zo krijgen ze meer energie voor dagelijkse 
activiteiten, zitten ze lekkerder in hun vel én verbeteren 
de school- en studieprestaties. Kortom: klaar voor de 
toekomst!

Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat uit vijf sessies van twee uur die om 

de week plaatsvinden. Onder begeleiding van een 
gecertificeerd trainer krijgen ze opdrachten in een 
persoonlijk werkboekje. 

Meer informatie? 
Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot en 
met 18 jaar uit de vier gemeenten. De training start in 
de week van 16 januari. De training wordt online 
gegeven op een avond. Welke avond bepaalt de trainer 
na afstemming met de deelnemers. Deelname aan 
trainingen wordt vergoed door de vier gemeenten. Let 
op: vol = vol! 
Meld je aan via info@suzannevangompel.nl (of stuur 
een e-mail voor meer informatie). 

Deze training komt voort uit #Kempenbranie; een 
aanpak om jongeren gezond en kansrijk op te laten 
groeien. Welbevinden is een van de drie speerpunten. 
Kijk voor meer informatie op www.kempenbranie.nl.

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders

The Lab of Life: meer motivatie, energie en minder 
stress!
#hoedan?!

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 8 november 2022 de volgende 
besluiten genomen:

3e wijziging van de begroting 2023
Ingestemd met het ontwerp raadsvoorstel.

Beslissing op bezwaar tegen de opgelegde last 
onder dwangsom vanwege verschillende 
overtredingen op het perceel aan de 
Dorpsstraat 30a in Casteren
1.  Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard en 

het bestreden besluit in stand te laten;
2.  Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt 

afgewezen.

Subsidieovereenkomst Kempen Energie
1. Akkoord;
2.  Portefeuillehouder Van der Hamsvoort wordt 

gemachtigd om de subsidie-overeenkomst te 
ondertekenen.

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Jacques Perklaan 37, bouwen van een bijgebouw;
•     Kloostertuin 7, aanleggen van een inrit;
•     Bleijenhoek 65, uitbreiden van een woning.

Hapert
•     Industrieweg 23B, plaatsen van gevelreclame.

Verleende omgevingsvergunning

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E en 1G, bouwen 

van zeven woningen en aanleggen van uitritten. 
Datum besluit: 11-11-2022.

Hapert
•      Oude Provincialeweg ongenummerd, kappen van 

bomen. Datum besluit: 15-11-2022.

Diverse locaties in de gemeente
•      kappen van 88 bomen. Datum besluit: 

10-11-2022.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Hoogeloon
•      Landrop 3, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het houden van kleinschalige horeca 
activiteiten. Datum besluit: 10-11-2022.

Vergunning APV – bijzondere 
wet

Hapert
•      Marktplein, innemen van een standplaats voor de 

verkoop van oliebollen op 31 december 2022 (t/m 
2026). Datum besluit: 10-11-2022.

Milieumelding

Netersel
•      De Muilen 10, starten van activiteiten (opslaan van 

propaan).

Publicatie kerstboominzameling 
Bladel 2023
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat zij op 17 november 2022, op grond van de 
Afvalstoffenverordening gemeente Bladel 2018, als 
inzamelaar van kerstbomen hebben aangewezen:

Scouting Sint Willibrord Bladel, p/a Venweg 3, 
5527 HR Bladel, op zaterdag 7 januari 2023 van 08.00 
tot 17.00 uur, in Bladel. Voor het inzamelen van de 
kerstbomen wordt een vergoeding gevraagd van 
€ 1,50 per boom. Het besluit is verzonden op 
17 november 2022.

Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw 
belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 
5530 AA  Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van 
verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet 
staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. 
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de 
datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de 
werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt 
u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen 
indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter 
bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet 
worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van 
het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben.
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U moet het verzoek sturen naar de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s 
Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s Hertogenbosch.

U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent u 
griffierecht verschuldigd.

U kunt het verzoekschrift om een voorlopige 
voorziening ook digitaal indienen bij genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u 
meer informatie.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. Vervangen bomen Kranenberg Casteren/De Hoeve Netersel  week 48-49-50-2022 Idverde Realisatie (Veldhoven)
4. Werkzaamheden kabels en leidingen i.o.v. Brabant Water en Enexis   week 47-2022 t/m week 52-2022 Hurkmans Groep BV (Someren)

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

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

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

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

EEN TESTAMENT VOOR IEDEREEN !

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

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

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

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

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

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

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

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ  Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl • www.lexperience.nl
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Quintes Verzekeren en Risicobeheer
Gindrapassage 5
5531 CP BLADEL
T 040-2645812
E bank.bladel@quintes.nl
I www.quintes.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

HAPERT - Gezond ouder worden is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend, maar voor 
Peter Heuvelmans wel. Hoe doet hij dit 
toch? Deze maand wordt hij 80 jaar oud en 
hij voelt zich nog steeds fit. Wat hij al bijna 
45 jaar doet is wekelijks zijn sportmoment 
inplannen, waarin hij aandacht besteedt 
aan zijn conditie en kracht.

Op de plek waar Peter nu nog iedere week te 
vinden is, bij Fysio- en Sportcenter Hapert, 
startte hij medio jaren ’80 met fitness. In 
de eerste fitnessruimte in Hapert, de Hout-
winkel aan de Kerkstraat, startte Peter met 
fitness. Daar stonden toen amateuristische 
fitnesstoestellen opgesteld, als je dat verge-
lijkt met tegenwoordig, met toen als eigenaar 

Leon van Moosdijk. In deze tijd had Peter 
Heuvelmans zijn kantoor aan de overkant 
van de straat en zo was het uitstapje naar de 
fitness zo gemaakt. 

Tot 1988 sportte Peter daar, totdat Chris 
Liebregts de fitness overnam en deze ver-
huisde naar de Markt. Enkele jaren sportte 
Peter daar bij Fitness Hapert. In 1993 kocht 
Frans Adams de grond op, waar voorheen de 
Houtwinkel stond. Dit lag inmiddels al enkele 
jaren braak. Frans bouwde enkele jaren erna 
op deze locatie zijn Adams Total Balance be-
drijf.

Inmiddels 22 jaar later sport Peter er nog 
wekelijks en de laatste jaren zelfs twee keer 

Peter Heuvelmans sport al sinds de jaren ‘80 bij fi tnesscentrum in Hapert

SPORTIEF

V.l.n.r.: Peter Heuvelmans, Christien Bakermans (oudste lid), Frans Adams en Ronald Dirkx.

ESBEEK-HILVARENBEEK - Op zondag 
27 november organiseert IVN Kempen-
land-West weer een wandeling onder lei-
ding van natuurgidsen. Bij deze wandeling, 
die circa twee uur duurt, is iedere belang-
stellende, jong en oud, weer van harte 
welkom. Deelname is gratis. De mensen 
die mee op pad willen gaan, worden om 
09.00 uur bij de kerk in Esbeek verwacht. 
Vandaar vertrekken wij gezamenlijk naar 
natuurgebied De Rovertse Heide.

De Rovertse Heide is een circa 500 hectaren 
groot bos- en heidegebied in de gemeen-
te Hilvarenbeek. In het noorden en westen 
grenst het gebied aan het uitgestrekte land-
goed Gorp en Rovert. In het zuiden vormt de 
Oude Trambaan, waarover begin vorige eeuw 
de stoomtram van Esbeek naar Poppel en 
Turnhout tufte, de grens met landgoed De 
Utrecht. Ten oosten van het natuurgebied lig-
gen de akkers en weilanden van het buiten-
gebied van Esbeek en Hilvarenbeek. 

De Rovertse Heide wordt ook wel eens De 
Oranjebond genoemd. Dit, omdat De Oranje-
bond van Orde kort na 1900 De Rovertse 
Heide, die toen nog bijna volledig uit heide-
velden en stuifzanden bestond, aankocht 
met het doel om deze woeste gronden te 
ontginnen en er dan dennenbossen op aan te 
planten. Het dennenhout zou dan later in de 
Nederlandse kolenmijnen gebruikt kunnen 
worden als stuthout. De Oranjebond van Orde 
was een organisatie die stond voor trouw aan 
ons koningshuis en die zich inzette voor de 
bestrijding van sociale onrust, met name in 
de grote steden. Het creëren van ontgin-
ningswerk op het platteland was één van de 

middelen waarmee men sociale onrust wilde 
tegengaan. Bij dat ontginningswerk moesten 
dan zoveel mogelijk werkloze mensen uit de 
steden worden ingezet. Na ongeveer twintig 
jaar stopte De Oranjebond echter al met het 
ontginningswerk op De Rovertse Heide. Het 
werd daarna afgemaakt door de Heidemij. 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
kwam het gebied, dat toen bijna geheel uit 
aaneengesloten naaldbossen bestond, in 
handen van Brabants Landschap. Eind jaren 
‘80/begin jaren ‘90 heeft Brabants Land-
schap ongeveer honderd hectaren naaldbos 
gekapt, waardoor een groot open gebied ont-
stond waarop zich mettertijd weer een hei-
devegetatie zou kunnen gaan ontwikkelen. 
Ook afgelopen winter vonden er weer werk-
zaamheden plaats. Een onder bos verdwenen 
paraboolduin werd daarbij vrijgemaakt, in de 
hoop dat daarop opnieuw een duin- of stuif-
zandheide wil gaan groeien. De grote blok-
ken, nog overgebleven naaldbos, worden in-
tussen geleidelijk omgezet in gemengd bos, 
waarin naast dennen en sparren ook diverse 
loofhoutsoorten groeien. 

Een fraai relict uit het verleden is De Slikken-
berg: een lange hoge aarden wal die ooit is 
aangelegd om te verhinderen dat stuivend 
zand uit de heide de Esbeekse akkers zou 
ruïneren. Ook is in het gebied nog een aan-
tal herinneringen aan Andreas Schotel, een 
kunstenaar die vele jaren lang de zomers in 
Esbeek doorbracht, te vinden. 

Kortom, De Rovertse Heide: een gebied dat 
zeker de moeite loont om eens op verkenning 
te gaan! Gaat u mee?

Wandeling door natuurgebied 
De Rovertse Heide
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DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

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

Behang
(Muur)verf

PVC vloeren
Tapijt

Vloerkleden
Gordijnen

Vouwgordijnen
Rolgordijnen 

Plisse-gordijnen

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

Behang

Peter Heuvelmans sport al sinds de jaren ‘80 bij fi tnesscentrum in Hapert
per week. Want zijn lichaam heeft dit nodig, 
nu zijn leeftijd toch mee gaat tellen. Enkele 
jaren geleden kampte hij met knieklachten 
en deze zijn nu door de gerichte krachtoefe-
ningen weer onder controle en kan hij blijven 
genieten van zijn wekelijkse golfuitje.

De vraag wie het langste lid is van dit fit-
nesscentrum kwam recent ter sprake in het 
Fysio- en Sportcenter, de nieuwe naam van 
het fysio- en sportcentrum sinds de overna-
me van Ronald Dirkx in 2018. Wie is het oud-
ste lid hier werd gesteld. Ben jij dat Peter? 

Peter antwoorde trots met ‘ja dat ben ik 
zeker’, maar we kwamen er nadien achter dat 
dit niet helemaal klopte. Het oudste lid heeft 

inmiddels de 90 jaren mogen passeren, maar 
Peter is wel het langste lid als je alle genera-
ties van de fitness in Hapert optelt. Iets om 
trots op te zijn.

Peter verteld verder: “Als je dan bekijkt met 
hoeveel bezieling Frans Adams en nadien 
Ronald Dirkx, beide van origine fysiothera-
peuten, dit center runnen, dan mag ik me 
nog steeds met trots lid noemen. Het onder-
scheidende karakter dat zij hieraan geven 
om er te zijn van jong tot oud en van mensen 
met beperkingen tot de sporter is dat fantas-
tisch om te zien.”

“Elke week kom ik nog met plezier naar Ha-
pert toe, ondanks dat ik zelf in Lage Mierde 

woon en dus enkele centra voorbij rijdt. Ge-
zond ouder worden is erg waardevol, dus op 
naar de volgende 10 jaar in dit geweldige fy-
sio-en sportcenter. “

“Naast werken aan je gezondheid kun je er 
ook leeftijdsgenoten ontmoeten, wat heel erg 
belangrijk is tegenwoordig. Na het sporten 
drink je dan samen met andere sporters nog 
gezellig een bakje koff ie of thee. Ik wil dan 
ook iedereen die ouder wordt motiveren om 
meer aandacht hieraan te gaan schenken, 
want het brengt je echt heel veel levensgeluk 
en wie wil nu niet gezond en gelukkig ouder 
worden!”

www.sportcenterhapert.nl

Peter 
Heuvelmans

Peter Heuvelmans (midden) - 1968Vroeger beeld locatie Sportcenter Hapert
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zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

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.

WANDELING 
NATUURGEBIED
DE ROVERTSE HEIDE
Vertrek: kerk in Esbeek. Tijd: 09.00 uur.
Gratis deelname. Organisatie: IVN Kempen-
land-West. De wandeling duurt twee uur en 
is onder leiding van natuurgidsen.

ZONDAG 4 DECEMBER

5E EDITIE 
KEMPEN TRAIL
Startlocatie: De Tipmast, Tipmast 48A,
Bladel. Tijd: vanaf 10.00 uur. Afstanden:
11, 22 en 33 km. Organisatie: Stichting
Kempen Run en Loopgroep No-Limits.
Voor meer info: www.kempentrail.nl of
www.no-limitsbladel.nl

VRIJDAG 9 DECEMBER

MUZIEKAVOND 
VERNICE & FRIENDS
Locatie: De Kei, Kerkplein 69, Reusel.
Aanvang: 20.30 uur. Gratis entree.
Met optreden van Vernice, Dunglish, PVC en
Lenny van den Hout.

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.

SFEERVOLLE 
KERSTMARKT
Locatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6,
Vessem. Tijd: 13.00-16.00 uur. Entree: € 2,00 
inclusief koff ie of thee met koek. 
Gratis glühwein. Allemaal handgemaakt door 
leden van Samen Vrouw in Vessem.

KERSTMARKT STEENSEL
Locatie: in en rondom De Höllekes, 
Korte Kerkstraat 7a, Steensel. Tijd: 14.00 uur.
Met o.a. een optreden van Dansvereniging 
Sidanza en Fanfare Kempengroen!  

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.

ZONDAG 11 DECEMBER

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.

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.

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.

DINSDAG 27 DECEMBER

REUSEL’S MOOISTE
KERSTWINTERWANDELING
VOOR ALPE D’HUZES
Vertrek: D’n Ouwe Brandtoren, 
Burg. Willekenslaan 2, Reusel. 
Aanvang: vanaf 10.00 uur. 
Kosten: € 5,00 inclusief consumptie. 
Met vanaf 14.00 uur live muziek van Vernice. 
Info: 06-53129732.

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.

EventsEvents
theatertheater

zaterdag 10 december

JANNEKE DE BIJL
Dit is het nou (cabaret)
Janneke observeert er weer op los. Ze 
hoeft maar om zich heen of in de spiegel 
te kijken, en de absurditeit van de wor-
stelende mens dient zich alweer aan.

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

vrijdag 2 december

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 11,50

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

E
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j UICHENDE TEAMLEIDERS
u ITBLINKERS MET FRISSE BLIKKEN 
m EESTERS MET PAKJES
b IJZONDERE CREATIEVELINGEN
o NBEVREESDE AAN(IN)PAKKERS

KIJK VOOR ALLE VACATURES OP
 WWW.JUMBOWERKT.NL

                    KOM
WERKEN

                   BIJ
JUMBO

#HAPERTBLADELREUSEL

WIJ ZIJN OP
 ZOEK NAAR

Door Renate Matthijssen

NETERSEL - Tijd voor toneel. En tijd voor 
‘Alle ballen op Bertha!’. De Toneelvereni-
ging van Netersel is weer druk aan het re-
peteren geslagen om met een kluchtig blij-
spel het publiek een onvergetelijke avond 
te bezorgen. Met groot plezier repeteren 
de acteurs om alles op tijd klaar te hebben 
voor de voorstellingen 10, 17 en 18 decem-
ber.

Alles zelf doen
PC55 gaat langs als de leden van Pardoes 
aan het decor werken. “Het leuke van onze 
club is dat we eigenlijk alles zelf doen”, ver-
telt Ed Buylinckx. “In dit geval hebben we het 
stuk niet zelf geschreven, wat we anders ook 
nog wel eens aandurven, maar we regisseren 
zelf, verzorgen de kleding en de pr, bedenken 
en maken het decor en zorgen zelf voor alle 
attributen. Dat maakt ons zo’n hechte club, 
denk ik. We doen alles samen voor de pro-
ductie.” Bertha – in het echte leven bekend 
als Renee Lemmens - komt er bij en veegt de 
verf van haar handen. “Soms is het veel werk 
maar omdat het zo ontzettend gezellig is on-
derling, maakt niemand daar een probleem 
van. We lachen veel tijdens de repetities.”

Regie
Dat het stuk door de leden zelf geregisseerd 
wordt, is bijzonder te noemen. “Bij ons kan 
dat”, legt Ed uit. “We beginnen te spelen en 
als iemand iets ziet dat leuker, beter, grap-

piger kan, dan zeggen we dat. Zo maken we 
samen een leuk toneelstuk en doordat je er 
allemaal samen over nadenkt, wordt het ook 
echt een stuk van onszelf. Op dit moment 
heeft Wieteke de kleinste rol en dus de mees-
te tijd om het stuk heel goed te bekijken. Als 
zij een op- of aanmerking heeft, nemen we 
dat heel serieus. We proberen van alles uit en 
als iedereen van de spelers dubbel ligt van 
het lachen, weten we dat het goed zit.”

Korte inhoud
‘Alle ballen op Bertha’ speelt zich af in een le-
lijk oud café. Bertha is de eigenaresse en zij 
heeft zo af en toe geld nodig van haar neef, 
die de boel financiert. Die neef is echter in de 
veronderstelling dat het café bijzonder de-
ftig en sjiek is, dus als hij aankondigt langs 
te komen, is er werk aan de winkel voor de 
stamgasten. Buurvrouw Willemijn van Wille-
mijns Wijnkasteel is niet zo gecharmeerd van 
deze verandering en de burgemeester komt 
langs om te controleren of de gasten zich wel 
aan het rookverbod houden. Wat die culinair 
recensent komt doen en of het sjofele café 
echt allure krijgt, kan iedereen zelf gaan zien 
tijdens de voorstellingen.

Kaarten reserveren
De voorstellingen zijn te zien op 10 en 17 de-
cember om 20.00 uur en op 18 december om 
14.00 uur in De Poel in Netersel. De kaartver-
koop is begonnen. Via www.pardoesneter-
sel.nl zijn kaarten à € 8,- te reserveren maar 
uiteraard zijn die ook nog aan de deur voor 

aanvang te koop. De komende tijd worden 
de laatste puntjes op de i gezet, de grappen 

nog even gefinetuned en dan is het tijd om de 
sterren van de hemel te spelen.

Alle ballen op Bertha!
Toneelvereniging Pardoes brengt kluchtig blijspel op 10, 17 en 18 december

Dat het stuk door de leden zelf geregisseerd wordt, is bijzonder te noemen. “Bij ons kan dat”, legt Ed uit. “We beginnen 
te spelen en als iemand iets ziet dat leuker, beter, grappiger kan, dan zeggen we dat. Zo maken we samen een leuk 
toneelstuk en doordat je er allemaal samen over nadenkt, wordt het ook echt een stuk van onszelf.”
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Een dikke duim omhoog voor degene die mijn bankpas 
gevonden had en aan de caissière van de Aldi in Reusel 
had gegeven. Hartelijk dank!

Herman

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

Mijn duim gaat omhoog voor alle medewerkers van 
Zuidzorg, die gedurende 4 maanden iedere dag de 
cassettes voor mijn PICC-lijn met antibiotica op een 
voortreff elijke deskundige manier hebben vervangen. 
Geweldig, bedankt!

Theo Baselmans

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

Onze duimen gaan omhoog voor alle vrijwilligers die meegeholpen hebben voor en tijdens de 
opendeurdagen en de kledinginzameling van Stichting Wereld Wijd.

Bestuur Stichting Wereld Wijd

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

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

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

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

  WIST
     JE 
DAT...?

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

De ‘Duim’ gaat omhoog

... Gruinard Island 
in Schotland wordt 
beschouwd als het 

gevaarlijkste eiland 
ter wereld? 

In de Tweede Wereldoorlog 
hebben Britse 
wetenschappers 

experimenten uitgevoerd 
voor biologische 
oorlogsvoering. 

Ze lieten miltvuursporen 
los op het eiland, 
waardoor honderden 

schapen werden gedood. 
Er zijn mogelijk nog 

steeds genoeg 
miltvuursporen op het 
eiland aanwezig om 
een mens binnen een 
paar uur te doden.

ALLERHANDE

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

E

Kienen 
in Bladel

Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 1 decem-
ber   een kienmiddag. Deze wordt 
gehouden van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur in De Schouw, Emma-
plein 2 in Bladel. 

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

Iedereen is van harte welkom. 

REUSEL - Germa mode komt weer langs 
met de traditionele verkoop van modekle-
ding en nachtkleding voor zowel dames- 
als herenmode.

De uitverkoop en opruiming is op zaterdag 3 
december en begint om 10.00 uur en eindigt 
om ± 12.00 uur. Op uw verzoek komen de 
dames van Germa mode ook bij u aan huis.
Onze creativiteitsgroepen willen ook graag 
de door hen gemaakte wenskaarten, siera-
den, enz. aan u laten zien en verkopen. 

Graag tot ziens!

Mode in D’n Aachterûm

Op zoek naar een logo, huisstijl of website?
Kleur M denkt graag met u mee.

Ontwerpbureau Kleur M
Marije Fransen-Dona

Kerkstraat 25,  5527 EE Hapert

06 22 10 68 44
marije@kleurm.nl
www.kleurm.nl
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Bestuurder(s) voor de 
sportparken Reusel-De Mierden
Ben jij een van de nieuwe vrijwilligers die de 
Stichting Sportparken mee gaat exploiteren?

Dan ga je samen met de andere bestuurs- 
leden van start met onder andere:
•  Uitvoering van de meerjarenonderhouds-

planning.
•  Bewaking van kwaliteit, niveau en verduur-

zaming van de sportparken.
•  Ondersteuning gemeente bij investeringen 

in de parken en accommodaties.
• Contacten met de verenigingen.

Heb jij het enthousiasme om een bijdrage te 
leveren aan deze maatschappelijke voorzie-
ningen voor Reusel-De Mierden? Reageer 
dan snel! Info bij Tim Pijls: 06 - 21 28 25 39 of 
t.pijls@sportparkenrdm.nl

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

Vrijwilliger om mantelzorger te ontlasten
Voor een 80-jarige mevrouw in Hapert zoekt 
Cordaad Welzijn een vrijwilliger. Mevrouw heeft 
last van haar benen waardoor ze niet goed kan 
lopen. Ze is al vele jaren weduwe en daardoor 
vaak alleen. Ze is vooral heel erg eenzaam en 
kan zich niet goed alleen vermaken.

Mevrouw doet een groot beroep op haar 
dochter die hierdoor overbelast raakt.

Ben jij de vrijwilliger die deze mevrouw aan-
dacht kan geven en wat gezelligheid kan 
brengen? Neem dan contact met ons op!

Info bij Eefje Heesterbeek: 06-58797156 of 
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

O

in de regio

Wandelaars 
gezocht! 

We lopen elke 
zaterdagochtend 

om 10.00 uur.

Info; 06-13573851

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-bibliotheek-
HWR-heemkamer, Reusel. 
Tijd: openingsuren bibliotheek. 
Gratis entree.

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

REUSEL - Iedere laatste dinsdag van de 
maand is er om 13.30 uur een kienmiddag 
met leuke prijzen in D’n Aachterûm, Koren-
bocht 50 in Reusel. 

Het volgende kienen is op dinsdag 29 novem-
ber. Doe mee, het is gezellig. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom!

Kienen in 
D’n Aachterûm
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De eerste 16 op de eindstand 
ranglijst mogen een prijs kiezen 
uit onderstaande prijzenkast
  
1. FransHendriks 945
2. DeWieper 885
3. Champie 870
4. deStrijdjes 840
5. GerbenvdHeijden 820
6. Finn 790

7. degrotewinnaar 785
8. Roomis 750
9. frankrooijackers 745
9. WeeWee 745
11. Maggie 725
11. Wieger 725
13. Luky 705
14. Rakeltje 690
14. Castelinni 690
14. VoetbalSter 690
14. RonaldSchipperen 690

18. Siemvanluff elen 685
18. Patrick 685
20. TK 680
20. Bamovic 680
22. Wk2022 670
22. Wilma 670
24. Hunter 665
24. Sjef 665
24. Diana 665
24. CarienaH 665
28. Bertje23 660
28. HarmBruininx 660
28. Gast 660
28. maurice1978 660
28. Hans 660
28. WIlbertGroenen 660
34. Langepeer 650
35. RavivdHeijden 645
35. JeroenSpooren 645
35. Feyenoord 645
38. Louistheking 640
39. Berkekker 610

40. MarkAdams 605
41. Stam5 590
41. FcMtB 590
41. AnitaTholen 590
41. Kolenboer 590
41. Geertvdbisen 590
41. TEDI 590
41. EricvandeVen 590
48. Nielsbeerens 585
48. robindirkx_ 585
50. PetravanRooij 580
51. Ralf06 565
51. LisetteB 565
51. RonKraaijvanger 565
51. Niettegeleuve 565
51. erwinakapiet 565
56. JanB 560
56. KayvanErkel 560
56. FransWa 560
56. ilsedaniels 560
56. HaroldTenbult 560
61. TopcoachBlaal 550
62. TonisReusel 545
62. Hansie 545
64. TFR 540
64. BoudewijnvanBuggenum 540
66. IlseM 525
66. Maikel 525
68. Tonka65 520
68. Denbels 520
70. wollukseboys 510
70. Bram 510
72. sven 505
72. _Janne_ 505

72. Schippie 505
75. Harradonna 500
76. JanH 490
76. ForzaTess 490
76. DeLibraatjes 490
76. LowievanG. 490
80. Bjorn 485
80. SanneD6 485
80. Elcampeon 485
80. Milano 485
80. Janst... 485
80. ToonDaniels 485
80. slingertje 485
80. Peter 485
80. Jooopie 485
80. M.Adams 485
90. basnijhof17 480
91. ShiftitupHein 470
91. jan 470
93. StanV 465
93. DaanODV 465
93. MerckxSports 465
93. Hetty 465
93. buurman 465
93. CindyTenbült 465
99. Luukhuijbregts 460
99. Tom 460

Kijk voor de actuele en 
volledige stand op

pc55-wkpool.nl/ranking

Tussenstand PC55 WK pool 
per 23-11

Goed idee van PC55 om wederom een 
WK Pool op touw te zetten. Heb zelf goede 
herinneringen aan de WK Pool van 1990, 
toen die overigens nog gewoon WK Poule 
heette. Maar ja, je moet met je tijd mee-
gaan hé. Hopelijk doet Louis dat ook een 
beetje, want anders liggen we er na de 
achtste finale - tegen de Verenigde Staten 
op zaterdag 3 december - alweer uit. Of 
wordt het toch weer Hup Holland Hup? 
Met Louis aan het roer weet je het nooit, 
voorlopig heeft hij het geluk in ieder geval 
alweer aan zijn kont hangen..

Volgens mij werd die WK Poule in 1990 
georganiseerd door de beeldkrant van 
Kempen TV. Ideaal zo’n beeldkrant. Hoezo 
met je tijd meegaan? Die beeldkrant was 
internet ver vooruit. Je hoefde niks op te 
zoeken maar kon gewoon wachten tot het 
nieuws aan je voorbijkwam. Wél balen als 
je net even niet oplette en het nieuws ge-
mist had, maar dan keek je een kwartier 

later gewoon nóg een keer naar de tussen-
stand van de WK poule.

Maar ik viel bij dat WK 1990 in Italië dus 
mooi in de prijzen en won twaalf lessen 
windsurfen bij de IJzeren Man in Eindho-
ven. Was niet echt mijn ding windsurfen 
maar gelukkig werden de twaalf lessen in 
één dag afgewerkt. Nadat ik vijf keer in het 
koude water was gevallen, werd ik na de 
lunch tot mijn grote opluchting ook voor-
tijdig naar huis gestuurd. Solidair met de 
jongens van Oranje! Na het gewonnen EK 
in 1988 waren we favoriet voor de titel van 
het WK 1990. Maar met té veel vedettes en 
te weinig Jan en Eric Woutersen keerden 
we - overschaduwd door het Rijkaard-
Völler incident - voortijdig naar huis. 

Dit jaar heb ik me grondig voorbereid op de 
WK poule van PC55. Heb er zelfs de FIFA 
World Ranking lijst bijgehaald. Zie dat ‘wij’ 
op 8 staan en onze tegenstanders Senegal 
op 18, Ecuador op 44 en Qatar op 50. Qatar 
op 50? Daar zou wel weer eens een FIFA-
luchtje aan kunnen zitten. Op de lijst staan 
211 landen (San Marino als laatste), kan 
me niet voorstellen dat er nog 161 landen 
slechter zijn dan het afgelopen zondag dra-
matisch spelende Qatar. O ja, Argentinië 
wordt wereldkampioen en Messi topsco-
rer van het toernooi. Dan weet u dat ook 
alvast, maar niet verder vertellen hé…

Koning Voetbal

WK Pool

column

6. Finn 7906. Finn 7906. Finn 7906. Finn 7906. Finn 790 39. Berkekker 61039. Berkekker 610

later gewoon nóg een keer naar de tussen-
stand van de WK poule.

Maar ik viel bij dat WK 1990 in Italië dus 
mooi in de prijzen en won twaalf lessen 
windsurfen bij de IJzeren Man in Eindho-
ven. Was niet echt mijn ding windsurfen 
maar gelukkig werden de twaalf lessen in 
één dag afgewerkt. Nadat ik vijf keer in het 
koude water was gevallen, werd ik na de 
lunch tot mijn grote opluchting ook voor-
tijdig naar huis gestuurd. Solidair met de WK Pool PRIJZENKAST PC55 WK POOL

Wijnslijterij Hendriks Kadobon t.w.v. € 25,-
Bakkerij Wieland Kadobon t.w.v. € 25,-
Restaurant Nagoya Kadobon t.w.v. € 50,-
Liberty Foodbar Kadobon t.w.v. € 50,-
De Edelsmidse Kadobon t.w.v. € 50,-
TopShop Kadobon t.w.v. € 50,-
Kapperzzz 2 x Perfecte voetbalcoupe incl. Reuzel stylingset
Grand Cafe Brasserie La Gare Kadobon  t.w.v. € 35,-
Van Bommel Optiek Zonnebril t.w.v. € 59,-
IJssalon Piccolo Kadobon t.w.v. € 10,- (3)
Vingerhoets Autobedrijf Luxe paraplu t.w.v. € 24,95
Tuincentrum Groenen Kadobon t.w.v. € 25,-
Signs USA Kadobon t.w.v. € 50,-
Voet en Goed Kadobon  t.w.v. € 50,-

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

D
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HOOGE MIERDE - Afgelopen zaterdag 
werd in MFA De Schakel in Hooge Mierde 
bekend gemaakt wie in het 2023 als Prins 
Carnaval de scepter zal gaan zwaaien. Dat 
blijkt Gerwen Wouters te zijn, die als Prins 
Köster d’n Twidde het voortouw zal gaan 
nemen in het komende carnavalsjaar. En 
dat is voor de Haoiboerkes een belangrijk 
jaar, want de vereniging viert haar 55-jarig 
bestaan.

Met Prins Köster d’n Twidde is gekozen voor 
veel ervaring. Zowel in 2001 als in 2003 re-
geerde Köster d’n Twidde al over het Haoi-
boerenrijk. Overigens heeft hij die drive van 
jongs af aan meegekregen, want ook zijn 
vader Frans is een bekende in de Hooge 
Mierdse carnavalswereld en was in 1972, 
1974, 1975, 1988 en 1989 Prins Carnaval. 

Gerwen is in het dagelijkse leven ambulance-
chauff eur en is getrouwd met Sanne. Samen 
hebben zij 2 kinderen, Lotte en Tijn.

De nieuwe Prins koos Ron Verbaandert als 
adjudant aan zijn zijde. Prins en adjudant 
kennen elkaar voornamelijk doordat hun 
kinderen in dezelfde klas op de basisschool 
zitten.

Het motto voor de komende carnavalsperiode 
luidt: Feesten kunnen wij als de beste, maar 
bij het naar huis gaan, zijn wij vaak de leste. 

Voorafgaand aan de bekendmaking van de 
nieuwe Prins Carnaval zijn ook de nieuwe 
Jeugdprins en Jeugdprinses voor 2023 be-
kend gemaakt. Jeugprinses is Lieke Voster en 
Jeugdprins is Krijn Willems.

Allemaal hebben ze er reuze zin in om van 
carnaval 2023 een geweldig feest te maken. 
Na enkele corona-jaren is iedereen wel aan 
toe aan een ongeremd carnavalsfeest, en de 
verwachting is dan ook dat iedereen volop 
mee zal doen. 

En met deze hoogwaardigheidsbekleders zal 
dat in het Haoiboerenrijk zeker gaan lukken.

www.haoiboerkes.nl

IN DE KEMEPN

Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00
Ook op afspraak mogelijk! 
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP  Reusel
www.stoelenbroertjes.nlStoelenbroertjes

Massief eiken eettafel
160x110 cm van € 1065,-

NU € 920,-

Mango eettafel
180x100 cm van € 700,-

NU € 560,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 139,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Ook andere modellen verkrijgbaar in mangohout en massief eiken!

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 945,-
200x100 NU € 975,-   
220x100 NU € 1020,-
240x100 NU € 1055,-

Mango hout
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
200x100 NU € 585,-
220x100 NU € 605,-
240x100 NU € 625,-
260x100 NU € 660,-

260x100 NU € 1115,-
280x100 NU € 1170,-

Verkrijgbaar in 8 
verschillende kleuren

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

HOOGELOON - Op zaterdag 19 november 
vierden Riek Swaanen en Nettie Castelijns 
hun robijnen koorjubileum bij het zangkoor 
in de Sint Pancratiuskerk. Tijdens de H. Mis 
werden aan Riek en Nettie de Oorkonde en 
Eremedaille in goud van de Nederlandse 
Sint Gregorius Vereniging uitgereikt.

Riek is met haar 89 jaar een zeer trouw lid van 
het koor, altijd positief en helemaal blij als ze 
kan zingen. Nettie als dirigent, actief, stimu-
lerend en het koor ondersteunend. Als het 
nodig is zing je met ons mee, of het sopraan, 
alt, tenor of een baspartij is. 

Verder het vermelden waard: in deze 40 jaar 
hebben ze met 7 pastoors, 10 vervangers en 
8 organisten en meer dan 7 vervangers te 
maken gehad. Dan moet je wel heel flexibel 
kunnen zijn en daar hebben wij allen veel res-
pect voor. 

Hartelijk gefeliciteerd namens de koorleden 
en heel de Hoogeloonse gemeenschap!

Robijnen koorjubileum voor Riek Swaanen 
en Nettie Castelijns bij zangkoor Hoogeloon

Dans en muziek dragen bij aan het wel-
zijn en de kwaliteit van leven van ouderen. 
Switch2Move creëert een beter dagelijks 
leven voor ouderen. 

In het bijzonder mensen met bijvoorbeeld de-
mentie of Parkinson. 

Op donderdag 8 december brengt Switch-
2Move mensen in beweging, ieder vanuit hun 
eigen kracht. Een plezierige avond die tot ver-
binding leidt!

Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 in Eer-
sel.Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 
uur. Toegang is gratis, evenals koff ie en thee.

Alzheimercafé ‘Samen in beweging’

Met Prins Köster d’n Twidde zwaait 
ervaring de scepter bij De Haoiboerkes
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29 25 november 2022VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

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

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

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

Ter uitbereiding van het team zoeken wij een ervaren: 

- All-round bankwerker/lasser

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

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

- Kantbank zetter

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

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

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR COLLEGA’S!

Sca
n v
oor

meer
info en voor ons actuele vacatureaanbod!

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

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

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

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

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

We zijn momenteel op zoek naar:

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

HÉ VAKMAN!
Wil jij je steentje bijdragen?

SOLLICITEER NU VIA  BERT@HEDEKO.NL OF 0497 – 870032

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

ONZE
VACATURES:

Diverse monteurs

Werkvoorbereider
/ calculator 
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Een afwisselende baan in parttime of fulltime dienstverband  
(24 - 40 uur) met een marktconform salaris, uitstekende arbeids- 
voorwaarden en voldoende doorgroeimogelijkheden.  
 
Met de informele sfeer op ons kantoor bieden we je een prettige en 
professionele werkomgeving. Wij staan open voor je input en door de 
korte lijnen kan er snel geschakeld worden. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en dat je op de hoogte bent 
van de laatste regel- en wetgeving, hiervoor bieden wij alle ruimte. 

Wij bieden jou 

Wacht niet af en stuur je CV met motivatie naar Bas van Veghel via: 
bas@adriaans.net. Meer informatie? Kijk op www.adriaans.net

Ben jij degene die wij zoeken? 

Adriaans Accountants te Reusel is gespecialiseerd in accountancy, 
fiscaliteit, administratieve dienstverlening en salarisadministratie voor 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Werken bij ons betekent deel 
uitmaken van een hecht team van 11 professionals die actuele kennis 
hebben van de wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. 
Deskundigheid, jarenlange ervaring en nauw betrokken zijn kernwoorden 
die ons typeren. 

Assistent Accountant
met doorgroeimogelijkheid tot zelfstandig relatiebeheerder
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het inboeken 
en controleren van administraties, het samenstellen van jaarreken- 
ingen en het opstellen van fiscale aangiften. Ook ben je verantwoor-
delijk voor het administratief ondersteunen van ondernemers.  
Met genoeg ervaring op zak kun je aan de slag als zelfstandig relatie-
beheerder. 

Je hebt een afgeronde MBO4- of HBO-opleiding in de richting  
accountancy, bedrijfseconomie of bedrijfsadministratie. Werkervaring 
binnen een accountantskantoor of in een financiële functie in het 
bedrijfsleven is een pré, maar geen vereiste.

Wij zijn op zoek naar een

Vragen of meer weten?
Heb jij vragen over de vacature? Neem dan gerust 
contact op met Mark de Bruijn op telefoonnummer 
0497-384208. 
Denk jij de geschikte kandidaat voor deze functie te 
zijn? Solliciteer dan direct en stuur ons jouw CV en 
motivatie toe naar info@verheesverspaning.nl

Productiemedewerker:
Krijg jij geen genoeg van het werken met metaal? 

Dan is deze baan echt iets voor jou!

Als productiemedewerker bij ons gezellig bedrijf, beschik je over een goede dosis 
motivatie!

Vanwege de groei zijn we het team aan het uitbreiden. Als team zijn jullie  
verantwoordelijk voor het produceren van diverse onderdelen. 

De werkzaamheden bestaan uit het: bedienen van de (CNC-) machines, het nameten 
van producten, het bijhouden van de geproduceerde aantallen, omstellen en  
onderhouden van de machines en zorg dragen voor orde en netheid. Het is belangrijk 
dat je flexibel, nauwkeurig en een teamplayer bent.

Wat wij bieden:
• Een parttime of fulltime dienstverband 
• Werktijden in overleg (tussen 06.00 uur – 17.30 uur)
• Reiskostenvergoeding
• Een leuke en uitdagende functie binnen een gezellige en groeiende organisatie
• Doorgroeimogelijkheden in functie én salaris

Wat wij vragen:
• Je bent een harde werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je weet van aanpakken en werkt graag met je handen
• Je bent (technisch) geschoold op VMBO niveau
• Een enthousiaste instelling en nauwkeurig in je werk

Fabrieksweg 2 | 5531 PP Bladel | Tel 0497-384208 | www.verheesverspaning.nl

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

Wordt dit jouw 
nieuwe werkplek?

Collega’s gezocht!

Wij zijn op zoek Wij zijn op zoek 
naar jou!naar jou!



3225 november 20224 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURESVACATURES uit de hele Kempen

Bel, mail of whatsapp ons:

+31 (6) 41 18 48 28

hrm@procleanroom.com

Word jij onze 
monteur / voorman?

•  GEEN BRANCHE ERVARING VEREIST

•  UNIEKE PROJECTEN

PROFESSIONALS IN CLEANROOM TECHNOLOGY

VANAF 2023 NIEUW BEDRIJFSPAND IN EERSEL

•  EIGEN INGERICHTE BEDRIJFSWAGEN

•  BINNEN MONTAGE (SCHOON & DROOG)

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

Een sterk groeiend bedrijf

Ontwikkelingsmogelijkheden

Goed salaris en winstdeling

Jong gezellig team

Vrijdagmiddag borrel

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

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

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

www.procleanroom.com/over-ons/bedrijf/vacatures
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Jouw werkomgeving is uniek: wij ontwerpen 
en bouwen machines om onze eigen Quooker 
producten te kunnen maken. Samen met de 
collega’s van het hoofdkantoor in Ridderkerk 
overleggen we hoe deze machines eruit 
moeten zien en wat ze moeten kunnen. Op onze 
machinebouwlocatie in Bladel werken we ideeën 

uit tot een compleet ontwerp en gaan dan 
bouwen. Hier ligt jouw uitdaging; je bent intensief 
betrokken bij het engineeringsproces en hebt 
een sleutelrol in de daadwerkelijke (elektrische)
bouw van de machine. Je werkt in een hands-on 
omgeving waarin een gereedschapswagen en 
een laptop beide onderdeel van je werkplek zijn.

Wij zoeken voor onze machinefabriek in Bladel een 

allround monteur machinebouw

Groei jij met ons mee? Scan de QR code of kijk op vacatures.quooker.nl

221222 NLDUT HR wervingsadvertentie Bladel.indd   1221222 NLDUT HR wervingsadvertentie Bladel.indd   1 02/11/2022   14:2502/11/2022   14:25
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Heb je of ken je iemand met interesse? 
Neem contact op met John van Dommelen (0653308153) of Teun van Dommelen (0642733981)

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 machi-
nes 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

Vacatures: 

allround machinist, hovenier 
& algemeen medewerker grondwerk

Wat bieden we jou?
• Grote zelfstandigheid
• Vanaf ontwerpfase tot oplevering betrokken-

heid
• 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 verschil-
lende 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!

Wegens uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s

Op Landgoed Duyselshof zijn wij op zoek naar een 

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

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

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

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

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

GROND EN INFRA

J. van Uijthoven & Zn. bv

Meerheide 242  Eersel

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

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

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

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

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

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

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

carli@jvu-bestratingen.nl of bel naar 0497-360515. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

GROND – EN INFRAWERKEN

JOUW  VACATURE IN

ONZE WEEKBLADEN?

Bereik 35.000 brievenbussen
in de Kempen!

Eyckelbergh & De Hint (Gielen druk print 
webmedia) Piet Hakkens T 06 415 688 37
Hennie van Schai k T 0497 551 777

PC55
Jos Beerens  T 06 145 338 79
Rob Luijten  T 0497 844 588

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Elke laatste week van de maand kunt u tegen een extra aantrekkelijk 
tarief uw personeelsadvertentie plaatsen in de weekbladen 
De Hint - Eyckelbergh - PC55. Daarvoor gelden de volgende kortingen:

• 11x plaatsingen 50% korting
• 9x plaatsingen 40% korting
• 7x plaatsingen 30% korting
• 5x plaatsingen 25% korting
• 3x plaatsingen 15% korting
• 1x plaatsingen 10% korting

MEEST GEKOZEN

4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES

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

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 machi-
nes 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

Vacatures: 

allround machinist, hovenier 
& algemeen medewerker grondwerk

Wat bieden we jou?
• Grote zelfstandigheid
• Vanaf ontwerpfase tot oplevering betrokken-

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

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

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

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

Mocht je interesse zijn gewekt en of wil je graag solliciteren dan kun je 
contact opnemen met Gidi Domen e-mail: g.domen@vdl.nl of 
kijk je op www.leerbanenmarkt.nl  en zoek naar Stoeterij Duyselshof.
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Maxi Cosy tobi, z.g.a.n. € 25,-. Tel. 06-53502327.

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

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.

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

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.

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

Keukentafel 75 x 160 cm, vol hout, lichtkleurig. 
Geen Ikea. € 25,-. 4 Plastic bakken, 75 x 35 cm, 
met wieltjes en deksels, voor b.v. onder het bed. 
€ 20,-. Tel. 06-49507923.

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

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

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

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

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.

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

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

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 naar: 
chantalbaijens@hotmail.com.

Batavus damesfiets, i.g.st. 28 inch. 
frame 53 cm, kleur antraciet, 3 versnellings 
naaf, handrem (trommel). € 230,-. 
Tel. 0497-383793 / 06-12790411.

Vredestein winterbanden, 185/60/R15, licht 
metalen velgen, ca 7 mm profiel, i.z.g.st. 
€ 200,00. Tel. 06-21853899.

Nieuwe overgordijnen, lichte print, L 1,60 m, 
raillengte 3,35 m, in 2 delen, genaaid en met 
haken. € 150,-. Casteren. 
Tel. 06-49507923.

Hoekbank, leer, crèmekleur, met verstelbare 
hoofdsteunen. 2,2 x 1,9 m, i.g.st. € 150,-. 
Ophalen. Tel. 06-19177830.

Batavus Old Dutch omafiets, zwart, 28 inch, 
verlichting, slot, goede banden en zadel.
€ 75,-. Tel. 45558565.

Melkkan voor losschieten € 25,-. Kleine 
compressor € 40,-. Verzinkte wekketel € 15,-.
Tel. 06-45558565.

TE HUUR: CAMPERSTALLING
Omgeving Bladel. Tel. 06-26148283.

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

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

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

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

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

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

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

GEZOCHT: Klussen voor klusjesman, o.a. 
timmerwerken, overkapping, electra, sanitair, 
toilet, badkamer enz. Tel. 06-53623995.

GEZOCHT: Ruimte voor caravan komende 
winter. Vergoeding € 200,-. Tel. 06-49507923.

VERLOREN: Zwenkwiel van rolsteiger, tussen 
Bladel en Hapert op 27 okt. Tel. 06-46337546.

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 scheeps-
schoenen, mt. 42, nieuw, blauw-wit-zwart. 
Casteren. Tel. 06-49507923.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GEZOCHT

GEVRAAGD

TE KOOP

VERLOREN

GRATIS

TE HUUR

N

CONCERT SIGNS’

Markt 4

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Wist je dat wij SeniorFit sport 
aanbieden voor 65+’ers uit

de gemeente Bladel?

T 049-738 20 65 • www.sportcenterhapert.nl

Wist je dat wij SeniorFit sport 

CONCERT SIGNS’

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel
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wsz.nl

De        
staat voor 
ons voor 
woonplezier
WSZ  •  Dijk 16, 5521 AX Eersel  •  (0497) 51 78 35  •  info@wsz.nl  •  wsz.nl Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013

OPHEFFINGSOPHEFFINGS
UITVERKOOPUITVERKOOP

T/M 50%50%
KORTING OP ALLES

(M.U.V. SNIJBLOEMEN)

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

Ook alle 
kerstartikelen  

50%
korting

kadobonnen 
inleveren 

t/m 
3 december

Elke dag geopend 
van 09.00-17.00 uur

Zondag open van 10.00-15.00 uur

SFEERVOL 
KERSTBOMEN 

KOPEN
Rechtstreeks van het veld!

De verkoop vindt buiten plaats in 
een mooie bosrijke omgeving aan de 

Burgemeester van Woenseldreef 2 in Hapert.
Bij het verkooppunt zijn voldoende en grote parkeerplaatsen aanwezig. 

SFEERVOL 
KERSTBOMEN 

KOPEN

VERKOOP VANAF 

WOENSDAG 30 NOVEMBER

WESTERHOVEN - Op zondagmiddag 11 
december, van 13.30 tot 17.00 uur, geeft 
Ensemble Begunje weer een optreden in 
de Buitengaander, Dorpstraat 9 in Wester-
hoven. De zaal is vanaf 13.00 uur open.

Ensemble Begunje maakt uitsluitend Oberkra-
iner muziek, welke het meest is geschreven en 
gecomponeerd door de Sloveen Slavko Avse-
nik. Deze Slavko Avsenik is geboren en geto-
gen in Slovenië en wel in het plaatsje Begunje. 
En daar is het Ensemble dus naar vernoemd. 
Wij repeteren altijd bij Huub Smolders in de 
showroom op woensdag van 19.45 tot 22.00 
uur. Als je wil kan je daar ook eens komen luis-
teren! De muziek bestaat hoofdzakelijk uit pol-
ka’s en walsen, een mix van humor, romantiek 
plezier en ernst. Opvallend bij deze muziek is 
dat er geen gebruik gemaakt wordt van slag-

werk. Het ritme wordt aangegeven door de gi-
taar, bas en accordeon. De melodieën klinken 
zoals Slavko Avsenik ze bedoeld heeft, of zoals 
Oberkraïner muziek moet klinken. Wij willen er 
een gezellige middag van maken en hebben 
weer verschillende nieuwe nummers ingestu-
deerd. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid, 
dan zal namelijk het evenement een nog vrolij-
ker karakter krijgen. We gaan ook enkele eigen 
nummers brengen, welke door onze accorde-
onist Laurens Henselmans zijn geschreven en 
gearrangeerd.

Het is misschien wel leuk om iemand, vriend, 
vader, moeder of bekende, dit te geven als 
Sinterklaascadeau! Er zijn voldoende zit-
plaatsen. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid 
en wensen u veel plezier en luistergenot in de 
Buitengaander in  Westerhoven.

Optreden van Ensemble Begunje 
in de Buitengaander Westerhoven
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Petrusklepel
De diefstal in de kerk van Bladel raakt me die-
per dan ik had verwacht. De eerste reactie is: 
doorgaan! Bij gebrek aan een kelk heb ik de 
Mis gedaan met een trappistenglas. Daarna 
hebben we heilig vaatwerk (zo heet dat) over-
gehaald van de kerk van Netersel om verder 
te kunnen. Nieuwe sloten op de deuren, con-
tact met de politie, met de verzekeraar en 
vooral: met elkaar. Praten is zó belangrijk. 
Hoe kon dit toch gebeuren? Wie steelt er uit 
Gods huis? Komt het nog ooit terug? We zijn 
aan het bidden dat de daders spijt krijgen. 
Daar zijn voorbeelden van. Dus bid mee, als 
je wilt. Ook voor de politie. De grove ontken-
ning van de geestelijke waarde van onze litur-
gische voorwerpen doet pijn. Een troost is dat 
iedereen ongedeerd is gebleven en dat het H. 
Sacrament is gespaard. Samen gaan we ver-
der, op weg naar Kerstmis. We zullen de Heer 
geen geschenken afnemen maar aanbieden.

Pastoor Schilder

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

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. Saff ier)

Maandag 28 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 29 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Andreas
Woensdag 30 november
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 1 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 2 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 3 december
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. gemengd koor)

2e Zondag van de Advent
Zondag 4 december
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. herenkoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 3 en 4 december)

Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Trina Maandonks-van de Oever
- Jan Jansen en Jo Jansen-Willems 
  en dochter Nanny

Casteren:
- Jan en Paulina Lathouwers 
  (vw. verjaardag)
- Leo Heeren

Hapert:
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en hun dochters Ans, Cisca en Rika
- Overleden ouders Coppens-Gooskens
- Henk Straatman en 
  Gerrie Straatman-Beelen

Hoogeloon:
- Jan van Gorp en 
  Miet van Gorp-Huybregts (f)
- Jan Schoenmakers en 
  Miet Schoenmakers-van Beers (f)
- Overleden ouders Michiels-Hendriks 
  en zonen

Mededelingen:
-  Ouders die hun kinderen willen opgeven 

voor de Eerste H. Communie kunnen dit 
doen tot 1 december. Aanmeldformulieren 
zijn verkrijgbaar op het secretariaat. 

-  Zaterdagavond 26 november begint de Ad-
vent. Dan is de Mis in Hapert voor de eerste 
keer om 17.30 uur. In dat weekend kunnen 
mensen die willen ook een eigen Advents-
krans laten zegenen.

-  Het biecht horen in Bladel op zaterdag zal 
verplaatst worden naar 16.30 uur.

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

1e Zondag van de Advent
Zaterdag 26 november
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Peter van Eijk
- Jan Heesters

Zondag 27 november
09.30 uur: Eucharistieviering (Cantordienst)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Lena Bleijs-van Hoof
- Jaargetijde Miet Lauwers
- Hennie Maas en overleden familie Maas 
  en familie Jansen
- Jaan Vosters-Huijbregts
- Ad Hesselmans
- Lies van Gorp-van Ham
- Gust Lavrijsen
- Toon Hendriks en Anneke Hendriks-
  Lavrijssen en overleden familieleden

Maandag 28 november
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 29 november
19.00 uur: Eucharistieviering
- Theo Lavrijsen en Nelly Lavrijsen-Sweijen
- Jaargetijde Harrie Jansen
- Jaargetijde Ria Janssen

Feest: H. Andreas, Apostel
Woensdag 30 november
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 1 december
19.00 uur: Eucharistieviering
- Sjaak van Hoof en 
  Toos van Hoof-de Bresser
- Piet van der Burgt (vw. jaargetijde)

Vrijdag 2 december
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jan van Gompel

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

de Heilige mis gelegenheid tot koff ie/thee 
drinken in de pastorie.

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 27 november: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven, doopdienst
Zondag 4 december: 10.00 uur. Ds B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 11 december: 10.00 uur. Dhr. Wijbenga, kerkelijk werker, 
uit Veldhoven           

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 11 december: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, 3e Advent

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

Zondag 27 november: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven, doopdienst
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WESTELBEERS - Op zondag 4 december, 
om 11.00 uur, is er een koff ieconcert van  
Doré van Deijck met ‘Vleugels over Til-
burg’ in de Cultuurboerderij, Voldijnseweg 
8 in Westelbeers.

Doré heeft een 7-tal componisten, waaronder 
Jeroen van Vliet en Harmen Fraanje, die een 
band met Tilburg hebben uitgenodigd om 
een pianostuk voor haar te componeren. 

Het resultaat is een album met 7 prachtige 
lyrische stukken onder de pakkende titel 

‘Vleugels over Tilburg’, de lyrische klank van 
een stad. Wees welkom! Graag reserveren via

www.cultuurboerderij.nl

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

“ Alleen met ons hart zien 
we goed, voor onze ogen blijft 
het wezenlijke verborgen.”
Antoine de Saint-Exupéry
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 9b
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INFORMATIEF

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

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden 
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule libre 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

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

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

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

AGENDA 
MAANDAG 

28 NOVEMBER 
T/M 

VRIJDAG 2 DECEMBER

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 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.

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

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

Gebedsvieringengroep Netersel

Op donderdag 17 november bereikte ons 
het verdrietige nieuws dat onze collega

Jeanne Roijmans-de Bruijn

op de leeftijd van 60 jaar is overleden. 

Hoewel zij al enige tijd ziek was, 
raakt dit bericht ons diep. 

Het Pius X-College verliest 
een betrokken en gewaardeerde collega 

die zeer bekwaam was in haar werk. 

Als medewerker secretariaat en administratie was zij 
voor de afdeling havo-vwo een rots in de branding. 

We missen Jeanne enorm.

Wij wensen haar man Henk en familieleden 
veel sterkte voor nu en voor de tijd die komen gaat.

Open Huis

WWW.PIUSX-COLLEGE.NL

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

6
november

van 10.00 tot
14.00 uur

S

In het Vijfjarenplan 
van de parochie is 
opgenomen dat we 
ook doelgroepen aan-
dacht willen geven, 
die soms buiten beeld 
blijven, zoals gehandi-
capten en ongeboren 
kinderen. In de ko-
mende Advent wil de 

parochie dit in daden omzetten door een 
goed doel te steunen, dat de opdracht tot 
naastenliefde extra gestalte geeft. 

Het betreft een werkgroep van moeders, die 
zich het lot heeft aangetrokken van ouders, die 
opzien tegen de geboorte van een kind vanwe-
ge de kosten of om andere redenen. Soms is de 
twijfel bij hen zo groot, dat ze het uitdragen van 
de zwangerschap niet meer zien zitten.

Het initiatief heet ‘We love you both’ (we hou-
den van jullie allebei). Dat slaat op moeder en 
kind. Door laagdrempelige hulpverlening en 
een telefonische hulplijn helpt men de ouders 

om op verhaal te komen. ‘We love you both’ 
wil met aanstaande ouders, die er voor open-
staan, kijken wat er nodig is om de baby te 
kunnen verwelkomen. 

Allerlei onderwerpen kunnen hierbij aan de 
orde komen, zoals:
- een financieel plan maken;
- sponsoring zoeken;
-  mogelijkheden inventariseren om studie/

werk voort te zetten;
- stress reduceren;
- in contact brengen met lotgenoten;
- mentale weerbaarheid vergroten.

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij pastoor 
Schilder (info@parochiepetruspaulus.nl). De 
opbrengst van de kerkcollectes in onze paro-
chie tijdens alle H. Missen in de Advent zal 
bestemd worden voor het project ‘We love 
you both’. U kunt uw bijdrage ook overboe-
ken naar rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 
ten name van RK Parochie Heilige Apostelen 
Petrus en Paulus onder vermelding van 
Adventsproject 2022.

Adventsproject 
‘We love you both’

Koffi  econcert van Doré van Deijck 
in de Cultuurboerderij
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bij De Laat slaapexpert

Bij iedere aankoop* vanaf �500,- die u bij De Laat Slaapexpert                    doet, krijgt u van ons 10% van het 

aankoopbedrag uitgekeerd in waardecheques. Zo kunt u op een later moment uzelf nog eens trakteren op 

bijvoorbeeld een nieuw textielset. Daarnaast maakt u kans om zelfs uw totale aankoopbedrag terug te winnen!

www.delaatslaapexpert.nl

*vraag naar de voorwaarden in de winkel Actieperiode: 18 november t/m 8 januari


