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Door Renate Matthijssen

REUSEL - Danny en Mirjam van Loon uit 
Reusel zijn in training. Voor Alpe d’HuZes. 
Danny deed al eerder mee, drie keer om pre-
cies te zijn. Voor Mirjam gaat het in juni 2023 
de eerste zijn. Zij gaat wandelend de berg 
bedwingen. Omdat het doel hen zo aan-
spreekt en ze graag een sportieve uitdaging 
aangaan. Om het inlegbedrag in te zamelen 
voor Alpe d’HuZes hebben ze een paar 
mooie evenementen op de planning staan.

Fanatiek fietser
Als het even kan zit Danny op de fiets. Dat 
kan in de sportzaal zijn tijdens een uurtje 
spinning, op de racefiets in het voorjaar en 
de zomer of de mountainbike in het najaar 
en de winter. “Ik fiets echt graag”, vertelt hij. 
“Al moet ik erbij zeggen dat ik het een beetje 
minder doe dan ik ooit gedaan heb. Ik was in 
het verleden wel eens te fanatiek. Nu probeer 
ik er meer balans in aan te brengen. Ik ben 
iets meer gaan wandelen met ons Mirjam, dat 
bevalt erg goed. Op zondag gaan we meestal 

samen een stuk lopen. Dan heb je ook echt 
tijd om eens goed met elkaar te praten. Een 
stukske quality time. Dikwijls gaan we dan 
ook nog ergens iets drinken. Heel fijn en 
gezellig.”

Trainen
Mirjam wandelt elke week met een vriendin. 
“Meestal een kilometer of 10 tot 15. Ik zeg wel 
eens dat het onvoorstelbaar is hoeveel ver-
halen wij op de weg hebben achtergelaten. 
En als het soms een poosje stil is, is dat ook 
niet erg. Vaak blijven we in de buurt maar 
soms gaan we ook wel eens wat verder weg 
om nieuwe plekken te ontdekken.” Dat laatste 
herkent Danny. “Ik ga graag in Limburg fiet-
sen en dan bij voorkeur heel vroeg op de dag, 
als er nog iemand op de weg is. De zonsop-
komst zien is één van de hoogtepunten van 
de dag. In Limburg helemaal. Mijn favoriete 
heuvel daar is de Camerig in Vijlen. Als ik ga 
voor het trainen en hoogtemeters maken, 
dan rijd ik dat lusje van 7 km tussen de 10 en 
20 keer per dag. Vorig jaar deed ik mee aan 
Giro di Kika en daarvoor reden we vijf dagen 

lang door de bergen van Italië. Handig als je 
dan wat hoogtemeters hebt geoefend. De 
vakantie in Frankrijk afgelopen jaar bood ook 
genoeg gelegenheid om te trainen.” 

Sponsorgeld
Deelname aan Alpe d’HuZes betekent een 
individueel inlegbedrag van € 2.500,-. Best 
een opgave. 

Van 
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Danny en Mirjam van Loon uit Reusel zijn in training. Voor Alpe d’HuZes. Danny deed al eerder mee, drie keer om 
precies te zijn. Voor Mirjam gaat het in juni 2023 de eerste zijn. Zij gaat wandelend de berg bedwingen. Omdat het doel 
hen zo aanspreekt en ze graag een sportieve uitdaging aangaan. Om het inlegbedrag in te zamelen voor Alpe d’HuZes 
hebben ze een paar mooie evenementen op de planning staan.

Verhalen 
achterlaten 
op de weg 
die je loopt
Mirjam en Danny organiseren wandeltocht 
en countrymuziekavond voor Alpe d’HuZes

BEZORGERS GEZOCHT 
Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  

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

• Hapert omgeving Saturnus/Pluto
• Vessem omgeving Putterstraat  

 • Vessem omgeving Groenewoud

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of bel 06-58932875
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Veldhoven Sondervick 19  | 
Elke zondag open van 10 tot 17 uurElke zondag open van 10 tot 17 uur

GRATIS
INGEPAKT!

Nordmann den
Gezaagd, diverse maten tussen de 
130-150cm. Excl. mand. 
19.95

12.99
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REUSEL - Na hun succesvolle optreden  
in april komt op donderdag 8 december, 
om 14.00 uur, de Veldhovense Mond-
harmonica Vereniging (VMV), geheel in 
kerstsfeer, ons wederom een gezellige 
muzikale middag bezorgen in D’n Aach-
terûm.

Onder leiding van dirigent Ton Speeks 
wordt in orkestverband (meerstemmig) ge-
speeld op de chromatische mondharmonica,  
basmondharmonica en akkoordmondhar-
monica. 

Het uitgebreide repertoire bestaat onder 
andere uit meezingers, filmmuziek en jaren 
‘60-’70 hits. 

Nu in de decembermaand is dit uitgebreid 
met diverse kerstnummers die speciaal voor 
ons zijn ingestudeerd.

Muziekmiddag in kerstsfeer 
in D’n Aachterûm
Donderdag 8 december

REUSEL - Dankzij vele vrijwilligers is de 
kerst-rommelmarkt van 12 en 13 november 
op het Hof in Reusel weer een groot succes 
geworden. Dank vooral ook aan de kopers 
en donateurs. De opbrengst gaat in zijn ge-
heel naar de buitenschoolse opvang in Pão 
de Açúcar, Brazilië. 

Dit project kreeg de naam ‘Sociaal project ter 
versterking van ieders dromen’. De vereniging 
Aktie voor Aktie staat garant voor de juiste 
afdracht van de opbrengst van de rommel-
markt en houdt controle over de besteding 
voor dit project. 

Dit project heet nu Clementina Wouters, door 
de lokale bevolking zo genoemd, vanwege 
haar geweldige inzet in de tijd dat de zuster 
daar actief was. Vele kinderen uit arme ge-
zinnen zijn niet in staat thuis te studeren en 
ouders kunnen niet de benodigde begelei-
ding geven. In de naschoolse opvang worden 
kinderen opgevangen en begeleid en hebben 
ze de benodigde middelen beschikbaar. Met 
steun uit Nederland is men in staat de huur te 
betalen en de voorzieningen te onderhouden 
en aan te vullen. 

Dankjewel en graag tot ziens komend jaar!

Kerst-rommelmarkt in Reusel 
zeer succesvol!
Met dank aan alle vrijwilligers, kopers en donateurs

Buitenschoolse opvang
in Pão de Açúcar
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Mirjam: “We willen niet met een bus langs de 
deuren. Wij geloven erin dat mensen je iets 
willen geven als ze er iets voor terugkrijgen. Ik 
heb al een bescheiden high tea gegeven voor 
vrienden en familie en Danny organiseerde 
een muziekavond. We hebben van onze gara-
ge een soort café gemaakt, daar is Danny al-
tijd met muziek bezig. Die twee evenementjes 
leverden al best wat op maar we zijn er nog 
lang niet.”

Reusels Mooiste Kerstwinterwandeling
Op 27 december organiseren Danny en Mir-
jam de Reusels Mooiste Kerstwinterwandeling 
door de mooiste natuurgebieden van Reusel. 
Danny: “Als je de langste route – 22 kilometer 
– kiest, zie je écht alle mooie stukken van Reu-
sel. Loop je liever iets korter, dan 
kun je kiezen voor een route van 
9 of 15 kilometer, ook door mooie 
gebieden.” Mirjam vult aan: “Voor 
kinderen is er die dag een speur-
tocht met een leuke prijs voor 
de winnaar. Alle activiteiten van 
‘derde Kerstdag’ zijn vanaf Taverne 
d’Ouwe Brandtoren, waar we 
echt heel veel medewerking 
van krijgen. Zo schenken zij aan 
elke deelnemer een consumptie 
om na afloop even bij te kunnen 
tanken.” Omdat muziek zo’n grote 
rol speelt in het leven van Danny 
en Mirjam, kan ook een bandje niet 
ontbreken. “We hebben Vernice 
gevraagd en tot ons grote ple-
zier hebben zij toegezegd om te 
komen spelen vanaf 14.00 uur. Heb je naast 
een mooie wandeling ook heel veel goeie mu-
ziek. Alle reden om wat langer te blijven han-
gen bij de Brandtoren. Misschien steken ze de 
barbecue wel aan, hoef je helemaal niet meer 
naar huis”, aldus Danny.

Coutrymuziekavond
Danny is vooral heel erg weg van country-
muziek, zit altijd op zijn laptop te speuren 
naar nieuwe muziek. “Zo leuk als ik dan een 
nieuwe band vind met muziek die me raakt. 
Mirjam is iets minder fan maar kan een echte 
goede song zeker wel waarderen. Ze gaat 

graag mee naar optredens. Het is niet ver-
wonderlijk dat ons tweede event alles met 
countrymuziek te maken heeft. Op 18 maart 
gaan we een countryavond organiseren in De 
Valk. Ik ben zó blij dat ik daar artiesten voor 
heb kunnen boeken, die deze muziek perfect 
weten te brengen. Country is pas goed als 
er een verhaal wordt verteld dat je recht in 
je hart raakt. Dat doen deze bands. We heb-
ben countryband Route 66, Antoinette & the 
Bluebonnets en Jacqueline van der Griend 
& Wim van der Vliert. Dat laatste duo speelt 
akoestisch, zó ontzettend goed en mooi, daar 
krijg ik keer op keer kippenvel van.” DJ Wil 
Wouters is er om de pauzes op te vullen.

Meedoen?
Aan het enthousiasme van Mirjam en Danny 
zal het niet liggen dat beide evenementen 
veel bezoekers zullen trekken. Wie mee wil 

doen aan de wandeltocht kan op 
27 december vanaf 10.00 uur bij 
De Brandtoren terecht. Deelname 
kost € 5,-, méér geven mag altijd. 
Wil je alvast een kaartje bestellen 
voor de countryavond, bel dan 
even naar Danny op 06-53129732; 
hij stuurt je dan een tikkie voor € 
15,- per kaartje en dan ben jij zeker 
van een leuke muziekavond op 18 
maart. Losse kaartjes zijn ook te 
koop bij Primera in Reusel en bij 
aanvang aan de kassa. Alleen kos-
ten ze aan de kassa € 18,- per stuk. 
Wie de QR-code op deze pagina 
scant, komt direct op de persoon-
lijke pagina van Danny en Mirjam 
en kan rechtstreeks doneren.

Help je mee?
De voorbereidingen gaan door, het trainen 
ook, met overtuiging en passie. Samen met 
Team Blaal2Beatcancer! Ze starten in juni 
met een beklimming van de Alpe D’Huez te 
voet, daarna gaat Danny nog een paar keer 
met de fiets omhoog. Zes keer? “Nee, dat 
denk ik niet”, zegt zijn stem, maar zijn ogen 
zeggen: ‘Ik sluit het niet uit!’. Ze weten waar-
voor ze zich inzetten. Kanker moet de wereld 
uit en elke bijdrage die Danny en Mirjam 
daaraan kunnen doen, zullen ze niet nalaten. 

Help je mee?

vervolg van pagina 1

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Spierklachten? 
Sportmassage kan je 

hiervan afhelpen!

www.sportcenterhapert.nl

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

Het Kerstbuffet bestaat uit:
* Soep
* Warme & koude voorgerechten
* Chinese & Japanse hoofdgerechten en specialiteiten

En ook…
* Teppanyaki - gerechten die u zelf 

kunt samenstellen uit 
verschillende verse ingrediënten 
Onze Japanse kok zal dit omtoveren 
tot een heerlijk culinair hoogstandje.
* Dessertbuffet - een compleet assortiment 

van verse vruchten, 
verscheidene soorten roomijs en heerlijk gebak

Dranken zijn  inbegrepen!
 o.a. wijnen, speciale bieren, 
Aperitief van het huis, 
(verse) sap, frisdrank, koffie & thee

Volwassen
65+
kinderen  5 t/m 11 jr.
kinderen  1 t/m 4 jr. 

RESERVERINGSBON
kruis het juiste vakje aan & vul uw gegevens 

25 december 
26 december

van 12.00 uur - à la carte
Kerst Buffet

van 16.00 uur t/m 18.30
van 19.30 uur t/m 22.00

Uw naam: ___________________________

Telefoon: ___________________________

e-mail: _____________________________

Adres / postcode /

______________________________________

woonplaats:____________________________

All-In Kerst Buffet 2022

 39,50
 37,50 
 24,50
   9,00

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

HOOGE MIERDE - De Vroolycke Noot, 
Myrtha Musica, het Shantykoor, Nova en 
muziekvereniging Sirena zijn al flink aan 
het repeteren om 18 december voor jou 
een mooie muziekmiddag te verzorgen. 
De verenigingen laten allemaal hun eigen 
unieke geluid horen.

Uiteraard hoort bij deze middag een heerlijke 
versnapering. De verenigingen zorgen voor 
krentenbrood en worstenbrood.

De toegang is gratis maar wij waarderen een 
vrijwillige bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage 
kunt u aan de kerstman geven die ook aan-
wezig is in De Schakel. Wij hebben er zin in 
en hopen samen met u in een gezellige kerst-
sfeer te belanden.

Datum: zondag 18 december. Aanvang: 
13.30 uur en de zaal is vanaf 13.00 uur open. 
Locatie: gemeenschapshuis De Schakel, 
De Stad 5 in Hooge Mierde.

Kerstsfeer met muziek
Samen met De Vroolycke Noot, 
Myrtha Musica, Shantykoor, 
Nova en muziekvereniging Sirena 

Interesse in een (design)poort 
                       en/of hekwerk?
Box Deuren & Hekwerk. Opent Mogelijkheden

Tel. 0497-544944 | www.boxdeurenhekwerk.nl

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

VAN 5 TOT 
24 DECEMBER 
ONZE ALOM BEKENDE

WORSTENBROODJES

20 HALEN 
= 15 BETALEN

Handgemaakt door onze bakkers 
volgens eigen recept

De Kerst-bestellijsten liggen vanaf 7 december in onze winkels.

SLAGROOM 
TAARTJES

8 PERSONEN
VOOR € 16,95

Allerlei Sint- en Kerst-lekkers 
in onze winkelsin onze winkels
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Verlanglijstjes....
Door Arie van den Berk

"Op het verlanglijstje van mijn vader voor Sinterklaas 
en Kerst stonden vroeger altijd 3 dezelfde woorden: Een  
beetje liefde. Drie woorden die we konden dromen en 
die altijd zorgden voor hilarische surprises, die steevast  
eindigden in enorme knuffelpartijen." Mevrouw moet er 
nog om lachen. Haar vader die nooit iets wist voor zijn  
lijstje en daarom dit altijd maar opschreef want je kon  
volgens hem nooit teveel liefde ontvangen.

Cadeautje
Een mooi verhaal, terwijl we intussen een heel ander verlang-
lijstje bekeken. Het was het lijstje van de uitvaartwensen van 
haar vader. Ditmaal had vader gelukkig wel inspiratie gehad 
en duidelijk zijn voorkeuren genoteerd. Dat was een soort 
van cadeautje voor mevrouw, zoals ze zei, omdat ze nu zeker 
wist dat ze haar vaders wensen respecteerde bij zijn afscheid.  

Wilt u ook uw wensen kenbaar maken op een manier, waarbij u niets vergeet? Kijk dan op 
https://www.berkenloonen.nl/uitvaart-vooraf-regelen, waar u het document 'Mijn uitvaart-
wensen' kosteloos kunt downloaden.

Mooie tijd
December is de maand van verlanglijstjes. De maand van cadeautjes en verrassingen. De 
maand van aandacht voor elkaar. Samen eten, samen feesten, samen zijn. Een mooie tijd 
voor velen, zeker nu we na twee coronajaren waarschijnlijk weer gewoon deze dagen samen  
kunnen vieren. Maar wat als je niemand hebt om dit mee te vieren? Als niemand jouw verlang-
lijstje leest? Of als je geen lijstje wilt of kunt maken, door ziekte of gemis van een dierbare? 

Een beetje liefde
Veel mensen ervaren juist in deze feestmaand extra hard de eenzaamheid en het verdriet.  
Het verlanglijstje dat ze onbewust in hun hoofd hebben, bevat geen materiële zaken. Maar  
wellicht wel een naam van een overleden dierbare of een smeekbede voor een betere  
gezondheid. Een wens voor een betere leefomgeving, een gelukkiger huwelijk, vrede. Een  
beetje liefde. Maar dan serieus.

Mijn wens
Mijn verlanglijstje is kort dit jaar. Het bevat eigenlijk maar één wens. En dat is dat we allemaal 
wat meer aandacht hebben voor de mensen om ons heen, die eenzaam zijn of die dat nodig 
hebben. Ruimte dus voor een beetje liefde.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

We waren een paar dagen naar de Veluwe 
voor een korte fietsvakantie. Ik dacht dat 
ik alles bij me had en wilde me de eerste 
avond in het hotel gaan scheren. Helaas, 
mijn krabbertje bleek thuis te liggen... Het 
scheerschuim had ik wel bij me, waardoor 
ik tegelijkertijd ook voor zoonlief thuis een 
probleem had gecreëerd. 

Niet getreurd: in elk dorp in Nederland kun  
je scheermesjes kopen, zelfs in Garderen 
op de Veluwe (nou ja, behalve bij ons in 
Duizel dan; daar zou iemand eens wat aan 
moeten doen – maar dit terzijde). Maar niet 
alle soorten: de plaatselijke supermarkt 
had alleen wegwerpmesjes. Spotgoed-
kope oplossing bovendien: voor één euro 
dertig kocht ik vijf complete krabbertjes. 
Welgemoed over zoveel voordeel toog ik 
terug naar het hotel.

Daar aangekomen probeerde ik me te 
scheren met deze nieuwe aanschaf. Dat 
heb ik geweten… Nummer één van vijf 

pleegde direct een aanslag op mijn leven. 
Maar liefst op drie plaatsen bloedend als 
een rund stapte ik onder de douche en 
ben nog een uur nadien met papiertjes in 
de weer geweest om de bloedstroom te  
deppen.

Een paar dagen later,  inmiddels bekomen 
van de schrik, vertelde ik dit voorval aan 
mijn zoon. Ik dikte het wat aan en zei dat 
ik ternauwernood aan een gewelddadige 
aanslag was ontsnapt. Zoonlief reageer-
de zoals gewoonlijk met de hem kenmer-
kende vlijmscherpe (!) humor. Hij wist wel 
waar dit was misgegaan. “Ja,” zegt ie, “die 
dingen heten toch niet voor niks ‘weg-
werpmesjes’? Je moet je er vooral niet mee 
gaan scheren, maar ze zo snel mogelijk 
na aanschaf weggooien. Dat staat toch  
duidelijk op de verpakking?”

Wegwerp

column

EERSEL - ‘Ik geloof dat ik de hemel en God 
voor me heb gezien’, sprak Händel nadat 
hij het tweede deel van zijn Messiah had 
gecomponeerd. Tijdens de première in 
1732 in Dublin stond de geëmotioneerde 
Koning ook spontaan op bij het horen van 
het prachtige en inmiddels alom bekende 
Hallelujah.
 
Met de Messiah schreef Händel een monu-
mentaal werk waarin het hele verhaal van de 
Messias wordt verteld, met de verkondiging 
van de geboorte, zijn dood, de opstanding 
en de hemelvaart; zijn wederkomst en heer-
schappij. Het is de combinatie van dit alles 
omvattende verhaal en de ongelooflijke fees-
telijke muziek die het zo bijzonder maakt. U 
kunt dit ultieme kerstconcert beleven in de 

mooie akoestiek van de St. Willibrorduskerk 
in Eersel. Cees Wouters kiest met zijn erva-
ren Het Kempisch Kamerkoor, bekend van de 
jaarlijkse Johannes Passion van Bach, voor 
een lichtvoetige, sprankelende uitvoering 
van dit weergaloze oratorium. Barokorkest 
La Sorpresa bespeelt authentieke instrumen-
ten uit Händels tijd. Topsolisten vertolken op 
indringende wijze de prachtige aria’s. Een 
mooie kersttraditie, opmaat naar Kerstmis. 
Een bron van inspiratie, troost en kracht, 
waar muzikanten en publiek zich aan kunnen 
laven.

Wanneer: zondag 11 december. Waar: St.- 
Willibrorduskerk in Eersel. Aanvang: 19.00 
uur. Kaarten via www.passioneleprojecten.nl 
of aan de kassa van de kerk.

Kerstconcert Het Kempisch Kamerkoor

Foto: Carola van Doorn



5 2 december 2022 OM DE HOEK

HAPERT - Zater-
dag 10 december 
komen we tussen 
10.00 en 16.00 uur 
weer bij u aan de 
deur om mooie 
kerststerren te ver-
kopen. De kerst-
sterren zijn ook dit 
jaar weer van hoge 
kwaliteit in de kleu-
ren rood en wit. Bij 
aankoop hiervan 
steunt u het jeugd-
carnaval in Hapert. 

Het jaarlijks carnavalsprogramma voor de 
jeugd uit Hapert brengt aanzienlijke kosten 
met zich mee. Daarom organiseren wij al vele 
jaren deze kerststerrenactie, zo kort voor de 
komende kerstdagen. Wij vragen uw steun, 
zodat wij hen ook dit jaar weer allerlei leuke 
activiteiten kunnen bieden. De kerststerren 
kosten € 3,95 per stuk, twee stuks voor € 7,50.  

Veilig!
Om de verkoop van de kerststerren, zowel 
voor u alsook voor onze vrijwilligers, zo veilig 
mogelijk te laten verlopen is het mogelijk om 
aan de deur te betalen met de QR-code. Dat 
is veiliger en minder omslachtig, dan contant 
afrekenen en is tevens een oplossing voor 
het ontbreken van contant geld. Bij contante 
betaling het verzoek om, indien mogelijk, het 

verschuldigde bedrag gepast in een envelop 
aan ons te overhandigen. Daarnaast zullen 
wij bij u aan de voordeur nog steeds de 1,5 
meter afstand zoveel mogelijk in acht nemen.

U kunt ze ook bestellen!
Bent u toevallig niet thuis op zaterdag 10 de-
cember of woont u niet in Hapert maar wilt 
u toch graag één of meerdere kerststerren 
van ons kopen? Geen probleem, dan kunt u 
ze vooraf tot vrijdag 9 december, 18.00 uur, 
bestellen door bijgaande informatie aan ons 
door te geven: via e-mail naar secretariaat@
pintewippers.nl, WhatsApp: 06-15829617 of 
06-13369759, telefonisch van maandag tot 
en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur en 
telefonisch op zaterdag en zondag tussen 
10.00 en 14.00 uur. Op zaterdag 10 of zondag 
11 december bezorgen wij de bestelde kerst-
sterren dan bij u thuis.

Kerststerrenverkoop 
cv de Pintewippers
Opbrengst voor jeugdcarnaval cv de Pintewippers

WESTELBEERS - Op zondag 11 december, 
om 14.30 uur, treedt Lars Zebregs met 
band op in de Cultuurboerderij, Voldijnse-
weg 8 in Westelbeers.

Als muzikant verdiende deze singer-song-
writer zijn sporen in de ceremoniewereld. 
Tal van huwelijks- en afscheidsceremonies 
werden de afgelopen jaren begeleid met zijn 
pianospel en zang. Na eindeloos veel covers 
te hebben gespeeld besloot Lars zijn ultie-
me droom na te jagen en eigen repertoire 
op podia te brengen. Dit resulteerde in het 
verschijnen van zijn eerste single ‘You made 
me human’ in 2019. Het smaakte al gauw naar 
meer en in september 2021 zag zijn debuutal-
bum ‘I’ll go and find my way’ het levenslicht. 
Een album met vele gezichten, vanwege de 
all-round muzieksmaak en veelzijdigheid van 
deze muzikant, maar ook dankzij het samen-
werkingsverband met mede-auteurs John 
Smits en Tom Sikkers. “Ik hou van vele soor-
ten muziek, als er maar ziel in zit”, aldus Lars. 

Dat er hart en ziel in de creaties is gestoken is 
overduidelijk hoorbaar én voelbaar. 

Tijdens het theaterprogramma worden de 
liedjes ondersteund door drie gitaristen: John 
Smits, Ward van Mieghem en Jeroen Krane-
veld zorgen voor het nodige muzikale vuur-
werk in zorgvuldig samengestelde harmoni-
sche arrangementen op gitaar. De muzikale 
uitspattingen worden omlijst met verhalen 
over de totstandkoming, maar ook verhalen 
die uit het opmerkelijke leven van Lars gegre-
pen zijn. Zo besloot hij o.a. zijn huis te verko-
pen, af te zien van vele materialistische zaken 
en in een camper te gaan wonen. 

Tijdens concerten wordt hierover verteld en 
ga je eventjes mee op reis. Op reis door de 
muziek, het innerlijke en het uiterlijke leven.   

Wees welkom! Graag reserveren via: 

www.cultuurboerderij.nl

Optreden van Lars Zebregs met 
band in de Cultuurboerderij

Foto: Arthur Pfaff 
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Nu de prijzen van de energie die we in huis 
verbruiken hoog zijn, zoeken de bewoners 
naar mogelijkheden om minder te verbrui-
ken. Meestal zijn er verschillende mogelijk-
heden aanwezig. Het gasverbruik is meer 
gebouw gebonden, dus maatregelen als 
isolatie en warmte terugwinning zijn altijd 
relevant. Het stroomverbruik is meer per-
soonsgebonden. Dus hoe meer bewoners 
en hoe intensiever (bijvoorbeeld thuis-
werken) de bewoning, hoe meer stroom 
er verbruikt wordt. Maar ook hierop zijn 
mogelijkheden om te besparen. Hoe beter 
je weet waar je grote energieverbruik naar 
toe gaat, hoe gerichter je maatregelen 
kunt nemen.

De meeste woningen zijn intussen uitgerust 
met een slimme meter. Daarin wordt het ver-
bruik van gas en stroom nauwkeurig geme-
ten en opgeslagen. De netbeheerder stuurt 
deze gegevens periodiek naar je energiele-

verancier en die maakt daarmee je energie-
rekening op. Maar er is ook een manier om 
zelf over al die informatie te beschikken. Na-
melijk door een P1-meter via het ether-con-
tact op de slimme meter aan te sluiten. Met 
een app op je telefoon, tablet of PC kun je dan 
actueel zien wat je verbruik is. Hoeveel gas 
er nodig is voor een douchebeurt en hoeveel 
elektriciteit er nog door de meterkast stroomt 
als iedereen in bed ligt. Door te meten krijg je 
inzicht in de grote verbruikers in huis.

Je kunt een P1-meter zelf kopen (kost enkele 
tientjes) maar je kunt hem ook laten installe-
ren door een energiegids van KempenEner-
gie. Die zorgt dat de meter wordt gemon-
teerd, installeert de app en zorgt dat alles 
goed werkt. Ook kijkt hij een week met je 
mee en kan je zo leren de resultaten te lezen. 
Grote slurpers worden dan meteen ontdekt. 
Deze dienst is voor leden van Kempen-
Energie en alleen de aankoopkosten en een 
kleine onkostenvergoeding worden in reke-
ning gebracht. Meer informatie op onze site:  
www.kempenenergie.nl/energiemonitoring. 
Vanaf 5 december is daar ook het aanvraag-
formulier te vinden.

www.kempenenergie.nl

Waar blijft  mijn energie?    

INFORMATIEF

Advies over energieverbruik
Op 12 en 13 de-
cember geven 
de gemeenten 
Eersel, Bergeijk, 
Bladel en Reu-
sel-De Mierden 
een workshop 

over het signaleren van en omgaan met 
eenzaamheid. De workshop ‘Signalen ach-
ter de voordeur’ is bedoeld voor vrijwilli-
gers in de Kempen.  

In de Kempen voelen veel inwoners zich een-
zaam. Dat iemand zich eenzaam voelt is niet 
altijd zichtbaar. Zo kan iemand heel sociaal 
lijken, maar voelt diegene zich tóch eenzaam. 
Een klein steuntje in de rug kan dan al een 
verschil maken. Bijvoorbeeld door een ge-
sprek te beginnen over eenzaamheid. Maar 
hoe doe je dat en hoe herken je de signalen?

In de workshop worden kennis en ervaringen 
uitgewisseld. Aan de hand van praktijkvoor-
beelden en eigen situaties gaan we op zoek 
naar signalen waar je alert op kunt zijn om een-
zaamheid te herkennen. Ook leer je wat jouw 
rol als vrijwilliger hierin kan zijn. Wat je zou 
kunnen doen, wat je beter kunt laten en waar 
je naartoe kunt als je er zelf even niet uitkomt. 

Wanneer en waar?
-  Maandag 12 december van 15.00 tot 17.30 

uur in De Muzenval in Eersel
-  Maandag 12 december van 18.30 tot 21.00 

uur in de Bibliotheek Eersel
-  Dinsdag 13 december van 09.30 tot 12.00 

uur in de Bibliotheek Bladel

Aanmelden kan op ww.eersel.nl/workshop-
signaleren en is gratis voor vrijwilligers uit de 
Kempen.

Workshop ‘Signalen 
achter de voordeur’

VESSEM - Op za-
terdag 10 december 
wordt er een gezel-
lige en sfeervolle 
kerstmarkt georga-
niseerd voor u. Deze 
is in handen van 
vrouwenvereniging 

Samen Vrouw in Vessem. Na twee corona-
jaren geen markt gehouden te kunnen heb-
ben, zijn we blij dat het nu weer kan plaats 
vinden en verwelkomen we u heel graag op 
deze middag.

U wordt ontvangen door onze bijzondere 
Kerstengel die u een gratis glaasje glühwein 
aanbiedt. Onze kerstmarkt biedt allerlei zelf-
gemaakte artikelen aan, zoals sfeervolle ver-
lichtingartikelen, kransen voor binnen en bui-
ten, kerstbloemstukken, vogelvoederkransen, 
kersthuisjes, haakwerkcreaties, creaties van 
steigerhout etc. Het is te veel om op te noe-
men. Kom, kijk en geniet van al het moois in 
een sfeervolle ingerichte zaal, waar u ook uw 
gekochte creaties kunt laten inpakken tot een 
cadeautje. Verder kunt u genieten van een 
lekker kopje koff ie of thee met koek, gezellige 
buurt en is er ook achtergrond muziek. 

De kerstmarkt wordt gehouden in gemeen-
schapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 in 
Vessem. Tijd: 13.00 tot 16.00 uur. Entree: € 2,00 
p.p. inclusief koff ie of thee met koek.Kinderen 
onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Graag 
tot ziens!

Sfeervolle 
kerstmarkt in 
D’n Boogerd
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REUSEL-DE MIERDEN - Vrijwilligers van 
de stichting Duofietsen Reusel-De Mier-
den nodigen u graag uit om op zondag 11 
december deel te nemen aan de 2e herfst-
wandeling. Vertrektijd is tussen 09.30 en 
11.30 uur. 

De wandeling is met pijlen uitgezet en is een 
geheel andere route dan op 20 november. 
De tussenstop is ook op een andere plaats. 
De versnaperingen die men onderweg krijgt 
zijn wel ongeveer hetzelfde: soep, broodje 
gehakbal, koff ie/thee en ijsje. Het begin- en 
eindpunt van de wandeling is bij IJsboerderij 
Fabor, Hamelendijk 5 in Reusel. De afstand 
is ± 10 km, maar ook nu kan men een stukje 
afsnijden als je de afstand te lang vind. Dit is 
helemaal geen probleem. Tevens mag je, als 
je dit wilt, vragen oplossen die je bij de start 
krijgt. Oplossingen inleveren na afloop van de 
wandeling bij IJsboerderij Fabor.    

Tickets, welke € 7,50 kosten, zijn verkrijgbaar 
bij Moois Crea Kado, Markt 22, en IJsboerde-
rij Fabor, Hamelendijk 5 in Reusel. Tevens kan 
men een ticket reserveren bij Ad van Limpt, 
tel. 06-23465275 of via a.limpt43@upcmail.nl. 
Deze kan men op de dag van de wandeling 
ophalen bij het startpunt. Het is wel fijn als 
men zich van tevoren aanmeld i.v.m. inkoop 
soep, broodjes en gehaktballen. Wij wensen 
u veel wandelplezier!

2e Herfstwandeling 
Stichting Duofi etsen 
Reusel-de Mierden

REUSEL - En dat gaan we vieren ook! We 
organiseren namelijk op zaterdagavond 
10 december ons 22-jarig jubileumfeest in 
feestzaal De Valkin Reusel. 

Samen met PartyFrieX, Buren van de Brand-
weer en DJ Martin Vie gaan we ervoor zorgen 
dat dit een knalfeest wordt. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om dit met ons te vieren. 
De entree is gratis. We zien jullie graag op ons 
feest verschijnen en anders wel bij de mooi-
ste optochten van de Kempen. Alaaf!

22-jarig jubileum CV De Mouwers

HAPERT - Op woensdag 28 december 
vindt de 2e editie van de winterwande-
ling Haopertse Snertloop plaats. Na een 
lang weekend tafelen met kerst, lekker de 
benen strekken in de frisse buitenlucht.

En keuze is er voldoende want er zijn verschil-
lende afstanden, ieder met een eigen route, in 
de prachtige natuur in de omgeving van Ha-
pert. Dus iedereen kan deelnemen. Diegene 
die liever een kortere afstand wil lopen (5 of 10 
km), maar ook diegene die juist graag een lan-
gere afstand willen stappen (15, 20 of 25 km). 
Vertrek is vanaf 08.30 uur bij MFA Hart van 
Hapert. Inschrijving is € 3,00, waarvoor je een 
kopje koff ie/thee krijgt aangeboden en een 
kop erwtensoep bij terugkomst. Ook krijgen 
alle deelnemers een lot voor de loterij, waar-
van de trekking later die dag nog plaatsvindt. 

Voor meer informatie en inschrijven zie onze 
website: www.wandelenhapert.nl. Vorig jaar 
werd dit nieuwe initiatief erg positief ontvan-
gen, gezien het grote aantal deelnemers des-
tijds (meer dan 250!). Dus wij hopen ook nu 
weer veel wandelaars te mogen ontvangen 
op woensdag 28 december. Tot dan!

2e Haopertse 
Snertloop
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Geef een bezorgklacht altijd door via www.pc55.nl/bezorgklacht

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

Recent oordeelde het College voor de 
Rechten van de Mens weer eens over een 
parttimer die vrije feestdagen mis loopt. 

Wat speelde er?
Werkneemster werkte 4 dagen per week 
met als vaste vrije dag de maandag. Doordat 
er relatief gezien meer feestdagen op een 
maandag vielen, profiteerden haar collega’s 
die fulltime werkten meer van de vrije feest-
dagen dan werkneemster. Zij kreeg van werk-
gever over 2020 compensatie hiervoor. Haar 
verzoek om compensatie werd in 2021 door 
haar werkgever afgewezen.

Werkneemster stelde vervolgens dat haar 
werkgever verboden onderscheid maakte 
op grond van arbeidsduur door haar niet te 
compenseren en legde de kwestie voor aan 
het College voor de Rechten van de Mens. 
Deze instantie zetelt in Utrecht en als onaf-
hankelijk toezichthouder oordeelt het college 
onder andere over discriminatieklachten. Bij 
gegrondverklaring volgt de rechter meestal 
de uitspraken van dit college. 
 
Het College voor de Rechten van de Mens 
oordeelt als volgt:
De feestdagen vallen jaarlijks op verschillen-
de weekdagen, maar verhoudingswijze het 
vaakst op een maandag. Het College heeft in 
eerdere oordelen al bepaald dat dit met name 
voor deeltijdmedewerkers tot een nadeel kan 
leiden. Het is aan werkgever om hier rekening 
mee te houden en te waarborgen dat iedere 
werknemer, voltijders en deeltijders, een naar 
verhouding van de arbeidsduur een gelijk aan-
tal uren vrij heeft. Met haar huidige werkwijze 
benadeelt werkgever werkneemster. Zij profi-
teert, in vergelijking tot haar collega’s die full-
time werken, minder van de vrije feestdagen. 

Een manier om te waarborgen dat werkne-
mers een gelijk aantal uren vrij heeft is het 
jaarurensysteem. Met het jaarurensysteem 

krijgt elke werknemer naar rato van het aan-
tal uren dat de desbetreffende werknemer 
per week werkt hetzelfde aantal vrije (feest)
dagen. Werkgever maakt geen gebruik van 
het jaarurensysteem en heeft ook niet willen 
toelichten waarom zij hier geen gebruik van 
maakt. Nu er een alternatief systeem voor 
handen is waarmee geen dan wel minder 
onderscheid wordt gemaakt kan het College 
niet anders dan concluderen dat [werkge-
ver] verboden onderscheid heeft gemaakt op 
grond van arbeidsduur.

Jaarurensysteem
Werk je als werkgever met parttimers dan 
is het volgens deze uitspraak raadzaam een 
jaarurensysteem in te voeren.  Dit werkt als 
volgt. Elk jaar wordt het aantal werkdagen 
in dat jaar bepaald. Dit is het totale aantal 
dagen per jaar minus de weekeinden en de 
door werkgever erkende feestdagen die niet 
in het weekeinde vallen. 

Dit aantal werkdagen gedeeld door vijf levert 
het aantal werkweken per jaar op. Dit aantal 
werkweken wordt vervolgens weer verme-
nigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur 
per werknemer per week. Deze uitkomst is 
het aantal uren dat een werknemer per jaar 
moet werken ( jaarurenomvang). Laat je als 
werkgever eerst juridisch adviseren hierover. 

Vermoed jij als parttimer discriminatie door 
je werkgever laat je dan juridisch adviseren 
over de mogelijkheden tot indiening van een 
klacht bij het College voor de Rechten van de 
Mens en de mogelijkheid tot het voeren van 
een procedure. Dit kan met terugwerkende 
kracht tot vijf jaar. 

Zie voor voorbeelden van discriminatie- 
gronden en uitspraken op de website: www.
mensenrechten.nl 

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Verboden onderscheid op 
grond van arbeidsduur

w -

Het Pius X-College 
is een brede 
scholengemeenschap 
voor atheneum, 
gymnasium, tweetalig 
vwo, havo, vmbo
en praktijkonderwijs. 

Wij zoeken voor de praktijkschool een

die het leuk vindt om samen met
de docent leerlingen te begeleiden
die lessen krijgen in het zelfstandig 
wonen.
Deze lessen zijn op vrijdagochtend
van 08.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie vind je op onze 
website. piusx-college.nl

VRIJWILLIGER 
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REUSEL - Op woensdag 5 oktober waren we 
in de groepen 4 en 5 van BS de Leilinde in 
Reusel gestart met het thema Gi-Ga-Groen, 
het thema van de Kinderboekenweek. We 
hadden het thema geopend met een toneel-
stuk, gespeeld door de leerkrachten. 

Tijdens dit toneelstuk werd er achteloos afval 
weggegooid en werd er door een natuurlief-
hebber verteld dat het beter is voor de natuur 
om dit op te ruimen in plaats van het achte-
loos weg te gooien. Verder kwam ook aan bod 
dat je kleding prima kunt vermaken, repareren 
of van oude kleding weer iets nieuws kunt 
maken. Vervolgens was er in alle klassen een 
woordweb gemaakt waar kinderen aan den-
ken bij het woord ‘afval’ en waren er in alle 
klassen vragenmuren gemaakt met vragen die 
de kinderen graag beantwoord wilden heb-
ben. Door het lezen van teksten en het kijken 
van Schooltv hadden de kinderen antwoorden 
op al hun vragen gevonden en hadden ze veel 
geleerd. Ze weten nu hoe plastic, papier, glas 
en kleding gemaakt wordt. Ze weten wat er in 
groenafval zit. Ze hebben geleerd dat het in 
diverse containers opgehaald kan worden en 
dat veel afval hergebruikt en gerecycled kan 
worden. De verschillende manieren van schei-
den van afval waren ook aan bod gekomen. 
Kortom, veel geleerd.

Deze opgedane kennis moest natuurlijk ook 
in praktijk gebracht worden. De kinderen 
mochten zelf een actie bedenken om een po-
sitieve bijdrage te leveren voor de natuur. De 
kinderen wilden graag een opruimactie hou-
den en hadden ook nog ideetjes met wat je 
met afval allemaal nog kunt doen. Daarvoor 
hadden we op 16 november een actiedag 
georganiseerd. Alle kinderen van groep 4 en 
5 hadden in de ochtend, onder begeleiding 
van ouders, de omgeving van school een stuk 
schoner gemaakt. Door de gemeente waren 
er grijpers, handschoenen en afvalzakken 
beschikbaar gesteld. Er waren maar liefst 14 

vuilniszakken vol opgehaald. Zelfs een schep 
en ring zijn er gevonden. De tweede helft van 
de ochtend zijn de kinderen verdergegaan 
met het werken in ateliers. Van oude kleding 
hadden de kinderen knikkerzakken mogen 
naaien, van afval kunst mogen maken, van 
natuurlijke materialen waren er verzorgings-
artikelen gemaakt en hadden kinderen ge-
noten van hun zelfgemaakte maskertjes. Er 
waren posters gemaakt en van kranten had-
den de kinderen zelf nieuwe kleding mogen 
ontwerpen. Een zeer geslaagde dag.

Als extra initiatief hadden de leerlingen van 
groep 4 een speel-o-theek geopend. De kin-
deren hadden zelf speelgoed meegenomen 
van thuis en een echt uitleensysteem be-
dacht. Door dit systeem weten de kinderen 
die iets lenen wanneer ze spulletjes terug 
mogen brengen en natuurlijk noteerden ze 
ook wie wat meegenomen had. Ze waren 
super trots op wat ze zelf hadden neergezet.

Op 21 november hadden we het thema 
‘afval’ afgesloten met een voorstelling van de  
Klimaatjes over Plasticsoep. We kunnen  
terugkijken op een geweldig interessant en 
leerzaam thema.

Leerzaam thema Gi-Ga-Groen
bij BS de Leilinde Reusel

Voorstelling ‘Plasticsoep’
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FYSIOTHERAPIE
6 behandelingen door één 
van onze fysiotherapeuten

Wil jij ook regelmatig een check up?
Sportcenter Hapert biedt sinds eind 2022 een uniek leefstijlplan aan. Naast het sporten kun je nu 
ook gebruik maken van enkele behandelingen bij onze fysiotherapeuten of sportmasseur. Ook 
kun je gratis enkele lezingen bijwonen én krijg je advies over voeding en een gezonder leefstijl.

Een all-in plan: een unieke kans, wij zorgen er samen voor dat jij Fit wordt én blijft!
Nee, dit leefstijlplan kun je niet overal krijgen. Omdat wij een team van � tcoaches en fysiotherapeuten 
hebben, die intensief samenwerken, kunnen wij dit wél aanbieden. Zo hoef je je minder ruim te verze-
keren bij je zorgverzekeraar en kun je toch gebruik maken van onze expertise! 

SPORT
Altijd toegang tot de sport-

fasciliteiten zoals de Milon Cirkel

LEEFSTIJL
Gratis advies over voeding, 
slaap, stress, ademhaling

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

Sport, zorg en leefstijlbegeleiding in 1!

Bekijk wat ons nieuwe Vitaal en Fit
Leefstijlplan voor jou kan betekenen

Wil jij als bedrijf een bijdrage leveren aan de fitheid van je medewerkers en dit 
onderdeel maken van je beleid? Fitte medewerkers zijn namelijk veel waard!
Wij kunnen jullie hier volledig in ontzorgen!
Bekijk hieronder wat wij je bedrijf allemaal kunnen aanbieden:

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

Wil jij ook

sporten met 

korting? Start met

bedrijfsfitness!

Wil jij als bedrijf een bijdrage leveren aan de fitheid van je medewerkers en dit 

Fit in bedrijf

Actief vergaderen
Wil jij met je bedrijf ook eens in een andere omgeving 
vergaderen met je team? Wij bieden een inspirerende 
omgeving waar je voor óf na je vergadering samen kunt 
sporten! Kom eens langs om te kijken wat wij allemaal 
kunnen bieden voor je bedrijf.

‘In company’ lezingen
Wil je je medewerkers meer kennis aanreiken over het 
belang van:
• een goede nachtrust
• gezond eten
• voldoende bewegen
• omgaan met stressvolle situatie
Wij verzorgen ook lezingen over deze thema’s om uw 
medewerkers te begeleiden naar een vitaler leven.

Fysiotherapie 48-uurs service
Wanneer medewerkers van je bedrijf fysieke klachten 
ervaren kan dat invloed hebben op het werk. Daarnaast 
is er de kans dat hij of zij in de toekomst uitvalt door 

klachten. Als bedrijf wil je natuurlijk voorkomen dat 
een medewerker uitvalt én je wilt dat ze productief zijn. 
Wanneer je een duurzame samenwerking aangaat met 
Fysio-en Sportcenter dan bieden we voor jouw me-
dewerkers een unieke 48-uurs service! 

(Bedrijfs)massage
Een extraatje geven aan je medewerkers wordt vaak 
goed ontvangen. Hebben jullie als bedrijf zoiets al eens 
geprobeerd? Een massage-cadeau is hier een leuk, 
vaak onverwacht, voorbeeld van. 

Vitaal en Fit portaal: Vitaal Online
Sinds kort bieden wij bedrijven ook een nieuw concept 
aan via onze samenwerking met Vitaal Online. Vitaal 
Online heeft een vitaliteitsportaal waarin jouw me-
dewerkers een online coach krijgen die ze meeneemt in 
enkele vitaliteitspijlers, zoals ademhaling, slaap, stress, 
voeding en beweging. Hoe fi tter je medewerker is, hoe 
beter. Gezonde keuzes maken voor jezelf lijkt misschien 
makkelijk, maar dit is het zeker niet.

BLADEL - EHBO-Vereniging Bladel start, 
bij voldoende belangstelling, op woens-
dag 18 januari 2023 met een cursus Eerste 
Hulp.

De cursus bestaat uit 8 lessen en wordt ge-
geven op de woensdagavonden van 19.00 
uur tot 22.00 uur in Den Herd in Bladel. Op 22 
maart wordt het examen afgenomen.

De cursus kost € 200,- inclusief lesboek en 
andere benodigdheden. Veel zorgverzeke-
raars vergoeden de cursus geheel of gedeel-
telijk. Informeer naar de vergoeding en de 
voorwaarden bij je zorgverzekering. Het is 
vaak de moeite waard.

Voor meer informatie en om aan te melden 
kunt u terecht bij Mariëlle van Gompel (se-
cretaris EHBO-Vereniging Bladel), tel. 06-
23036253 of e-mail ehbobladel@gmail.com. 
Voor meer informatie zie:

www.ehbo-bladel.nl

Cursus Eerste 
Hulp EHBO- 
Vereniging 
Bladel
Start: woensdag 18 januari

BLADEL - Hartje winter, koud en guur, dan 
hebben veel mensen toch extra zin in een 
lekker en warm kopje koffie. Maar niet voor 
iedereen is ‘even een bakkie’ doen vanzelf-
sprekend. Voor mensen die afhankelijk zijn 
van de Voedselbank is koffie een luxe arti-
kel, dat niet vaak in het pakket zit. 

We hopen dat zoveel mogelijk mensen hun 
gespaarde D.E.-waardepunten uit de keuken-
lade halen en deze aan ons schenken. Deze 
punten worden verzilverd tegen pakken D.E. 
Aroma Rood voor de Voedselbank en Douwe 
Egberts verhoogt de schenking met 20%.

D.E.-waardepunten, bij voorkeur geteld, kun-
nen in de gehele decembermaand worden 
ingeleverd  in de daarvoor bestemde en her-
kenbare dozen die opgesteld staan in ver-
schillende supermarkten in de gemeentes 
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. U kunt 
uw punten ook opsturen naar Voedselbank 
Bladel, Bredasebaan 18, 5531 NB Bladel. 

Bedankt voor uw bijdrage!

Koffiepunten sparen 
voor de Voedselbank

JONG & OUD

KNEGSEL - Theater ’t Ros speelt in decem-
ber twee eenakters op één avond. Beide 
stukken zijn geschreven door Harry Smits 
uit Nuenen. Volgens regisseur Bernard 
Tholen passen ze prima in de kerstsfeer. 
De stukken worden deels gespeeld in het 
Kempische dialect.

Harry Smits werd in 1930 geboren in Borculo 
in Gelderland. Hij verhuisde in 1967 naar Nue-
nen en werd directeur van de basisschool. 
Smits schreef maar liefst 70 toneelstukken. 
In heel Nederland en Vlaanderen worden ze 
vaak opgevoerd. Theater ’t Ros speelt op één 
avond twee eenakters van Smits. 

In ‘Een Lot uit de Kerstloterij’, uit 1999, wint Theo 
de 100.000. Maar er is een klein probleempje, 
waar is het lot nu toch gebleven? Ook dat nog, 
zijn leven is toch al niet zo gemakkelijk. Hij is 
vrijgezel en zijn eveneens ongetrouwde zus 
woont bij hem in. Theo zit behoorlijk onder de 

plak. Hij heeft voor de kerstdagen twee oud 
klasgenoten uitgenodigd, maar zijn zus weet 
van niets. Theo herinnert zich dat hij zijn lot in 
een oude sierpul heeft gestopt. De pul is enkele  
dagen geleden meegegeven voor de vlooien-
markt. Hoe krijgt Theo de pul terug?

De ‘Acht Zaligheden’ speelt zich af in een 
vergaderzaaltje in de Hemel. Verschillende 
bekende Heiligen vergaderen onder voorzit-
terschap van Sint Petrus over de gang van 
zaken in de Brabantse Kempen. Hoe kwam 
de naam de Acht Zaligheden toch tot stand? 
De taken zijn nog zeer traditioneel verdeeld, 
er is nog geen enkele sprake van emancipa-
tie. Eva zorgt dan ook nog altijd voor de koffie. 
Dit is tegen het zere been van Jeanne d’Arc...

Bernard Tholen kwam op het idee om deze 
twee korte, zeer komische toneelstukken te 
verwerken in één. Avondvullend programma 
in de kerstsfeer, waarin ook de jongeren van  
Theater ’t Ros acte de préséance geven. Bo-
vendien draagt een delegatie van de Kneg-
selse fanfare Heide Echo een steentje bij. Het 
publiek wordt tussen de bedrijven door voor-
zien van een drankje en een (borrel)hapje. 
Vandaar dat deze keer niet gekozen is voor 
een traditionele theateropstelling. Het pu-
bliek zit aan tafels.

De titel van het avondvullende evenement is 
‘Theater ‘t Ros in Kerstsferen’ en wordt zes 
keer opgevoerd in de theaterzaal van MFA De 
Leenhoef, Steenselseweg 8a in Knegsel. De 
avondvoorstellingen vinden plaats op 9, 10, 16 
en 17 december. Aanvang is om 20.00 uur. Op 
de zondagen 11 en 18 december vangen de 
voorstellingen om 14.30 uur aan. Kaarten à  
€ 12,00 kunnen gereserveerd worden via 

www.theatertros.nl

Toneel in kerstsfeer door 
Theater ‘t Ros
Twee komische toneelstukken op één avond
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Door Renate Matthijssen

BLADEL - Dit jaar was er voor leerlingen 
van havo-4 een nieuw onderdeel in het les-
rooster: een stage bij een bedrijf. De doel-
stelling van het Pius X-College is om de 
praktijk dichter bij de opleiding te krijgen 
en leerlingen nog beter voor te bereiden 
op de toekomst. Door ze een reëel beeld 
van het werkveld te geven door een echte 
stage. De stageweek is inmiddels geweest 
en PC55 kijkt met stagecoördinator Laura 
van Limpt, teamleider havo bovenbouw 
Ruben Bruggeman en leerlingen Sophie, 
Quincy en Fleur terug.

Toegroeien naar praktische havo
Laura van Limpt kijkt met grote positiviteit 
terug op de voorbije stageweek. “Het is ont-
zettend goed dat leerlingen een keer bij een 
bedrijf gaan kijken. Zodat ze zien wat er ge-
beurt in hun leefwereld en zelf initiatief moe-
ten nemen om de stage te regelen. Voor som-
mige leerlingen was het heel spannend om 
zo’n eerste contact te leggen. Daar zijn ze in 
begeleid, maar uiteindelijk moesten ze het wel 
zelf doen. Een aantal leerlingen hikte nogal 
aan tegen de stage maar na afloop waren ze 
vrijwel allemaal positief.” Ruben vult aan: “Een 
keer de school uit is heel goed voor leerlingen 
en een waardevolle aanvulling op de theoreti-
sche leerweg die ze volgen. Pius X-College wil 
toewerken naar een meer praktische havo en 
zo’n stage is daar een mooie aanvulling op.”

Verrassende stageplekken
Maar liefst honderddertien plekken moes-
ten er komen; de leerlingen waren helemaal 
vrij om te kiezen waar ze stage wilden lopen 
tijdens de Brainport-week. “Er waren verras-
sende bedrijven waar leerlingen aan het werk 
gingen”, vertelt Laura. “Je zag dat sommige 
leerlingen hun netwerk aanspraken: zo kwam 
een leerling terecht op het hoofdkantoor van 
ABN-AMRO in Amsterdam en een andere op 
een stoeterij in Poppel. Anderen hielden het 
dichter bij huis en vonden een tijdelijke baan 
in een winkel, restaurant, school of een be-
drijf op het bedrijventerrein.”

Zorg voor ouderen
Fleur: “Ik heb contact gezocht met Huize 
Moors, een kleinschalige zorginstelling. Ik 
ben zo enthousiast over het werk geworden, 
dat ik ja heb gezegd tegen de baan die me na 
afloop van mijn stage werd aangeboden. Ik 
vond het zo fijn om mee te draaien in het da-
gelijks leven van de bewoners. Samen eten, 
samen een spelletje doen, wandelen, praten; 
eigenlijk voelde het helemaal niet als werken. 
Ik weet niet zeker of mijn toekomst in de zorg 
ligt maar ik ben wel aan het denken gezet: 
het kleinschalige van de instelling beviel me 
erg goed. Misschien dat ik iets op manage-

mentniveau bij een dergelijke instelling wil 
gaan doen.”

Passie van een zelfstandig ondernemer
Quincy kwam in Reusel bij XTRA-SOCIAL te-
recht. “Ik dacht dat ik misschien gewoon mee 
zou draaien in de keuken of bediening maar 
Marieke, de eigenaresse, heeft me vooral heel 
veel verteld over het ontstaan van haar zaak. 
Over de risico’s, de passie, de moeilijkheden, 
maar vooral ook over hoe ze ervan geniet om 
eigen baas te zijn. Ik had niet verwacht dat 
er zoveel gedeeld zou worden. Ze straalde 
vooral uit hoe trots ze was dat ze de stap had 
gezet om voor zichzelf te beginnen. Ik denk 
dat ik dat later ook wil: hard werken voor iets 
dat je helemaal zelf kunt bepalen. Het was 
voor mij een heel bijzondere ervaring.”

Mooie ervaring
Dat laatste vindt ook Sophie, die op haar 
oude basisschool De Toermalijn aan de slag 
ging. “Ik wist vooraf al dat ik niet het onder-
wijs in wil maar het leek me als stage wel heel 
leuk om met kinderen te werken. Ik kwam in 
de klas bij juf Birgit, die me echt álles heeft 
laten zien wat er komt kijken bij het lesge-
ven. Ze liet me zelf ook een stukje lesgeven. 
Een heel mooie ervaring, die voor mij wel be-
vestigd heeft dat ik niet het onderwijs in wil, 
maar ook dat kan een resultaat zijn van een 
stage en ook dat is goed.” De kans dat Sophie 
later aan de slag gaat als Facility Manager is 
groter dan dat ze juf wordt.

Lesprogramma
De stage was niet geheel vrijblijvend. Fleur: 
“Er was een heel lesprogramma omheen ge-
maakt, waar we tijdens het mentoruur aan 
werkten. We moesten onder andere het ken-
nismakingsgesprek voorbereiden, een inter-
view met de werkgever houden en uitwerken 
en een bedankbrief opstellen.” Laura vult aan: 
“Leerlingen krijgen geen cijfer voor de stage. 
De stage levert een positieve bijdrage aan de 
loopbaanontwikkeling van een leerling. Leer-
lingen van deze leeftijd staan voor de keuze 
naar welke vervolgopleiding ze gaan en de 
stage heeft bij een aantal leerlingen echt ge-
holpen om een studierichting te bepalen of 
tot een definitieve keuze te komen.” 

Toegevoegde waarde
Dat steeds meer bedrijven kennismaken met 
de middelbare school uit Bladel is pure winst. 
Ruben: “We willen een school zijn die midden 
in de samenleving staat. Dat doe je onder an-
dere door leerlingen en het bedrijfsleven aan 
elkaar te koppelen. Dat hoeft écht niet alleen 
op vmbo-niveau; dit project heeft laten zien 
dat het voor havo ook van enorm toegevoeg-
de waarde is. Ervaring opdoen is voor elke 
leerling en voor elk niveau heel waardevol.” 
Volgens Laura krijgt dit een vaste plek op 

de kalender bij havo-4. “Ik kijk heel positief 
terug op de stageweek. We hebben natuurlijk 
alles uit moeten vinden en moeten ervaren, 
daar gaan we op evalueren. Als ik kijk naar de  

reacties van de leerlingen en de bedrijven 
waar ze geweest zijn, dan kan het haast niet 
anders dan dat we volgend jaar dit project 
weer voortzetten.”

EDUCATIEF

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!
 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Leerlingen koppelen aan bedrijfsleven
Stage voor havo-4 van Pius X-College: waardevolle aanvulling op burgerschapsvorming

“Er waren verrassende bedrijven waar leerlingen aan het werk gingen”, vertelt Laura. “Je zag dat sommige leerlingen 
hun netwerk aanspraken: zo kwam een leerling terecht op het hoofdkantoor van ABN-AMRO in Amsterdam en een 
andere op een stoeterij in Poppel. Anderen hielden het dichter bij huis en vonden een tijdelijke baan in een winkel, 
restaurant, school of een bedrijf op het bedrijventerrein.” V.l.n.r.: Quincy, Sophie, Laura en Fleur
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Door Renate Matthijssen

BLADEL - Team Blaal2BeatCancer is druk 
bezig met het organiseren van diverse ac-
tiviteiten om geld in te zamelen voor hun 
doelen. Coen van Rooij is aan het trainen 
voor DreamRides, waarbij de opbrengst 
rechtstreeks naar een project van het Prin-
ses Maxima Centrum gaat. Zijn teammaat 
Rob Kuijpers zette vorig jaar DreamRides 
op en vertelt er graag over.

Eén doel
Coen: “Als team Blaal2BeatCancer hebben 
we tegenwoordig drie doelen. Alpe d’HuZes, 
Giro di Kika en sinds vorig jaar DreamRides. 
Onze leden bepalen zelf aan welk evenement 
ze mee willen doen, de leden helpen elkaar bij 
activiteiten. Uiteindelijk hebben we natuurlijk 
één gezamenlijk doel: kanker de wereld uit 
helpen. Ik heb zelf nu twee keer meegedaan 
aan Alpe d’HuZes en één keer aan Giro di 
Kika. Prachtige ervaringen, waarbij de spor-
tieve uitdaging voor mij ook belangrijk is.”

DreamRides
Rob wilde een keer ‘wat anders’. “We hebben 
een groepje enthousiaste fietsers en daar-
mee wilde ik een keer iets anders proberen. Ik 
heb altijd intens genoten van mijn deelname 
aan Alpe D’HuZes en Giro di Kika maar het 
kriebelde. Daarbij wilde ik ook iets organise-
ren waarbij écht de volledige opbrengst naar 

het goede doel gaat. Het werd DreamRides, 
een tocht van het Meer van Genève naar de 
Middellandse Zee. Kort samengevat: tien 
mafkezen die met de fiets, een busje en een 
camper half Europa doorfietsen om geld in te 
zamelen. Niet alleen voor het Prinses Maxi-
ma Centrum overigens; ook voor The Willow 
Fund in Canada en de Ronald McDonald 
House Charity Foundation in Curaçao.”

Prinses Maxima Centrum
Die ‘mafkezen’ haalden tijden de eerste 
editie in 2022 maar liefst € 91.000,- op. Een 
ongekend hoog bedrag waarvan € 30.000,- 
is geschonken is aan het project voor 
ouder-kind-kamers in het kankercentrum. 
De overige euro’s gingen naar de doelen in 
Canada en Curaçao. Rob: “We waren zo blij 
met die hoge opbrengst. De rondleiding die 
we kregen in het Prinses Maxima Centrum 
was indrukwekkend. Het gaat goed tot je het 
eerste kindje ziet met een slangetje, infuus en 
holle oogjes. Toen braken we allemaal, maar 
we wisten wel precies waarvoor we de actie 
opgezet hadden. Het mooie van het centrum 
is, dat het er helemaal niet uitziet als een zie-
kenhuis; het lijkt meer op een hotel. De zorg 
is er zó goed en er is zoveel afleiding voor de 
kinderen. Een prachtig initiatief.”

Coast to Coast over de Pyreneeën 
Dit jaar fietst Coen mee met DreamRides. De 
route is nieuw. “We gaan nu de Pyreneeën over. 

Coast to Coast, een tocht van 800 kilometer 
met 20.000 hoogtemeters. Je kunt het met recht 
een sportieve uitdaging noemen. In de laatste 
week van juni gaan we het fietsen, weer met 
ongeveer tien ‘mafkezen’. Het besef dat we dit 
mogen en kunnen doen, geeft ons de energie 
om acties te organiseren en geld in te zamelen. 
Het doel is deze keer het ‘Maximaal Bewegen 
Programma’. Voor € 50,- kan één kind in het 
centrum een jaar lang bewegen. De achterlig-
gende gedachte is dat wie fit is, sneller herstelt 
van behandelingen. Daarnaast biedt beweging 
natuurlijk afleiding. Dit project past prima bij 
ons idee om de Pyreneeën over te fietsen.”

Auto-foto-puzzeltocht
Vanwege het succes in coronatijd, heeft Coen 
weer een auto-foto-puzzeltocht in elkaar gezet. 
“Tijdens een route van ongeveer 60 kilometer, 
moet je alle aangeleverde foto’s in de juiste 
volgorde weten te zetten. Leuk voor de koude 

wintermaanden, als je iets leuks wilt gaan doen 
met een groepje of het gezin. Kacheltje aan in 
de auto en zoeken maar.” De tocht is voor € 
10,- te koop bij Visit Bladel (VVV-kantoor) en 
Primera in Bladel; de oplossing kan daar ook 
– tot 28 februari 2023 - ingeleverd worden. Dat 
kan ook bij Coen op Europalaan 68 in Bladel. 
Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen. Maar 
let op: de tocht is pittig, de foto’s niet allemaal 
even makkelijk te vinden.”

Meer weten?
Er wordt de komende tijd druk getraind. Wie 
800 kilometer over de bergen wil fietsen, doet 
dat niet onvoorbereid, is het idee van de cou-
reurs. Wil je meer weten over het doel of over 
DreamRides, volg het team op social media 
of ga dan naar de actiepagina: 

www.maximaalinactie.nl/actie/
dreamrides2023

www.debruijnzitmeubelen.nl | Schoolstraat 29, 5541 EE Reusel | 0497-641310 | info@debruijnzitmeubelen.nl
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SHOWROOM
RUIM AANBOD VAN:
- Relaxfauteuils
- Sta - Op fauteuils
- (Hoek) Banken
- Fauteuils

ma, di, wo: gesloten |  do: 9:00 - 18:00 | vr: 9:00 - 20:00 | za: 9:00 - 16:00 | zo: gesloten

- (Hoek) Banken
- Fauteuils

De Toekomst
New Fabulous 5
2-motorig + Accu

In stof vanaf:

€ 1888,-

De Toekomst
New Fabulous 5
Handbediening
In stof vanaf:

€ 1557,-

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

Coast to Coast 
over de Pyreneeën
Auto-foto-puzzeltocht voor Blaal2BeatCancer

Vanwege het succes in coronatijd, heeft Coen weer een auto-foto-puzzeltocht in elkaar gezet. “Tijdens een route van 
ongeveer 60 kilometer, moet je alle aangeleverde foto’s in de juiste volgorde weten te zetten. Leuk voor de koude win-
termaanden, als je iets leuks wilt gaan doen met een groepje of het gezin. Kacheltje aan in de auto en zoeken maar.” 
De tocht is voor € 10,- te koop bij Visit Bladel (VVV-kantoor) en Primera in Bladel; de oplossing kan daar ook – tot 28 
februari 2023 - ingeleverd worden.

IN AKTIE
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Onze duimen gaan omhoog voor het ambulanceperso-
neel en de vrijwillige brandweer die ervoor zorgden dat 
onze Kees afgelopen zaterdag voor de laatste keer naar 
huis kwam...

Fam. Liebregts

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

Onze duimen staan omhoog. Vorige week  zaterdag hebben 
zo’n 140 mensen kunnen genieten van een geweldige 

rock-'n'-roll happening in de Kruidenlucht met een optreden van de band Dutch Katz. Je waan-
de je terug in de nostalgische jaren '50 en '60 en er werd volop gedanst met rock-'n'-roll dan-
sers in stijl, compleet met petticoat, op nummers van Elvis Presley, Bill Haley, Cliff  Richard, Jerry 
Lewis, Fats Domino, The Shadows, Buddy Holly, The Everly Brothers, Wanda Jackson, Connie 
Francis en ga zo maar door. Wij bedanken de dansers van dansschool The Boogie Academy, 
dansclub Mess Around en Arie Sol voor deze fantastische avond. Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar. 

Anja en Bert Jansen

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

Een dikke duim omhoog voor Jacob van den Borne en Mark en Jorien van Buul. We hebben een 
heel leerzame middag gehad en de friet en snacks waren erg lekker!

Gasten en vrijwilligers Zonnebloem afd. Reusel-De Mierden

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

Een duim omlaag voor de fietsers die menen dat ze tegen 
het verkeer in moeten rijden, vanaf de zwembad in Bladel 
tot aan de Esso in Hapert en andersom. Vooral ‘s morgens 
vroeg en na werktijd. Dit zorgt voor hinder en gevaarlijke 
situaties op de fietspad. Rij gewoon met de rijrichting mee 
op de juiste fietspad! 

F.M. uit Reusel

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... zeeotters 
op hun rug slapen 
in het water? 

Ze leven voor de kust 
en dicht bij open zee. 
Om ervoor te zorgen 
dat ze tijdens hun 
slaap niet afdrijven 
naar open zee wikkelen 
ze zichzelf in zeewier, 
dat aan de bodem vastzit. 

En om elkaar niet kwijt 
te raken houden 

ze elkaars 
voorpootjes vast.

www.loesje.nl
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ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omlaag
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2e editie 
Haopertse Snertloop 

wordt gehouden 
op woensdag 
28 december!

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

Dansen in 
Vessem

Op zaterdagen 10 december en 
14 januari zijn er weer open stijl-
dansavonden in D’n Boogerd aan 
de Servatiusstraat 6 in Vessem..

• Voor jong en oud
• Ballroom en Latin
• Van 20.30 tot 00.00 uur
• Entree € 3,50 incl. hapjes

Kijk op Facebook stijldansen in Ves-
sem, voor actuele informatie. Voor 
meer informatie kun je mailen naar 
stijldanseninvessem@outlook.com 

BEZORGERS 
GEZOCHT

Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  
1x per week PC55 bezorgen?

    
Wij zoeken nog bezorgers 

(13-99 jaar) voor:

Hapert
omgeving Saturnus/Pluto

Vessem
omgeving Putterstraat  
omgeving Groenewoud

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl 

of bel 06-58932875
H U L S E L - D E 
MIERDEN - Wie 
kent het niet, 
tand door de lip, 
met een mes in 
je vinger, flauw 
vallen of voet 
v e r z w i k k e n . 

Wat moet je dan doen of juist niet doen. Met 
een EHBO-diploma op zak weet je wat je 
kunt doen.

EHBO Vereniging Hulsel-De Mierden start 
met een cursus. Tijdens 8 maandagavonden 
leer je de theorie én praktijk van een instruc-
teur met de hulp van een Lotus. Je leert onder 
meer verbandjes aan te leggen, reanimeren, 
wat te doen bij een verstuiking, botbreuk of 
verstikking. Na de 8 lessen sluit je de cursus 
af met een examen.

De lessen worden gegeven op de volgende 
maandagen: 23 en 30 januari, 6 februari en 
donderdag 16 februari, 27 februari, 6, 13 en 
20 maart 2023. Tijd: 19.00-22.00 uur. Locatie: 
gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6 in 
Lage Mierde. Op maandagavond 27 maart 
doe je examen. De cursuskosten bedragen 
€ 195,-. Dit is inclusief lesboekje, verband-
materiaal, examen, pauzedrankje en 2 jaar 
lidmaatschap bij EHBO Hulsel-de Mierden.
Informeer bij je zorgverzekering of je de cur-
sus kunt declareren, want veel verzekeringen 
betalen (deels) deze kosten terug. Heb je 
interesse, maar je zit nog met vragen stuur 
dan een mailtje naar info@ehbohulsel-de-
mierden.nl. En denk je, ja dat is iets voor mij, 
geef je dan op via de mail. Opgeven kan tot 
en met vrijdag 9 december 2022. Er is plaats 
voor maximaal 12 cursisten en bij minimaal 6 
aanmeldingen gaan we van start.

EHBO; dat is pas 
geluk bij een ongeluk
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Maatje voor mevrouw in Bladel
Een 57-jarige mevrouw in Bladel zoekt een 
maatje die bij haar op bezoek komt en waar-
mee ze activiteiten kan ondernemen. Gezellig 
samen een kopje koff ie drinken of een wande-
ling naar de winkel maken. Een kaartje leggen 
of gewoon samen iets creatiefs doen kan ook.

Ze woont zelfstandig in Bladel waar, indien 
nodig, 24-uurs ondersteuning door de GGzE 
geboden wordt. Mevrouw heeft afasie en het 
is fijn als je daarmee om kunt gaan. 

Wil jij haar maatje worden zodat zij weer meer 
deel kan uitmaken van de maatschappij?

Info: Sanne Waterschoot: tel. 06-58900852 of 
e-mail sanne.waterschoot@ggze.nl

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

Opzetten en begeleiden bewegingsgroep
De Buurtsportcoach promoot bewegen of 
sporten voor 30+ en 50+ in de gemeenten 
Bladel en Eersel. Hij doet dit door advisering, 
coaching en begeleiding. 

Hij zoekt vrijwilligers die bijvoorbeeld een 
fiets- of wandelgroep willen oprichten waar-
mee ze wekelijks op pad gaan.

Als je het heel leuk vindt om met een groepje 
mensen iets actiefs te doen, neem dan contact 
op. Ook andere leuke ideeën om beweging te 
bevorderen zijn van harte welkom.

Carlo Tempelaars, Buurtsportcoach Gemeen-
ten Bladel en Eersel: 06-41765727 of buurt-
sportcoach@kempengemeenten.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

weekkrant PC55 goed om te weten

ALLERHANDE

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

Kienen in
Hooge Mierde 
Dinsdag 6 december en 3 januari 
om 13.30 uur bent u van harte 
welkom om te komen kienen in De 
Schakel  te Hooge Mierde.

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

KBO Hooge Mierde

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 Pla-
della 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.

HAPERT - Vrouwen Beweging Hapert is 
opgericht op 12 januari 1954 en nieuwe 
leden zijn van harte welkom. 

Wij organiseren activiteiten voor alle vrou-
wen die woonachtig zijn binnen de gemeente 
Bladel. Zoals kienen, bloemschikken, busreis, 
samen eten, bowlen, creatieve avonden, fiets-
tochten, excursies enz. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met Conny Wouters 
(0497-384834) of Zus Scheers (0497-383398).

Vrouwen Beweging 
Hapert zoekt 
nieuwe leden!

Volleybalclub in 
Eersel zoekt leden!
EERSEL - Op donderdagavond volley-
ballen we wekelijks met onze gezelli-
ge club NEP, van 20.00 tot 21.00 uur, in 
de gymzaal van SO-school De Groote 
Aard, Mortel 1 in Eersel. 

We spelen dan recreatief onderlinge 
wedstrijden tegen elkaar. Als je het leuk 
vindt om vrijblijvend een keer met ons 
mee te komen spelen, dan ben je van 
harte welkom. Daarna kun je overwegen 
om lid te worden. We spelen met vol-
wassenen in een mixed samenstelling, 
behalve tijdens de schoolvakanties. 

Mocht je meer informatie willen, dan kun 
je hiervoor contact opnemen met Kees 
Kuijpers, tel. 06-23402679.

Markt 4, Hapert
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Deze week een snelle roerbak.

Veel over gehoord nog nooit zelf gegeten. 
In de haast een paar  weken geleden hier een 
vers-pakket van gekocht bij de supermarkt 
omdat ik niet veel tijd had om iets te koken. 
Het smaakte ons erg goed en na wat op 
internet gezocht te hebben, deze week het 
zonder het pakket gemaakt. Snel op tafel en 
lekker gegeten, wat wil je nog meer?
Fijn weekend allemaal!

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

Pad Thai
Ingrediënten
• 200 gr eiernoedels
• 1 bolletje solo knoflook
• 350 g kippendij
• 2 eieren
• 2 el wok olie
• 600 gr Thaise roerbakgroenten
• 2 el tomatenketchup
• ½ el pindakaas
• 1 el ketjap manis
• 2 el vissaus
• 3 el limoensap
• handje pinda’s

Voor: 4 personen                           Voorbereiding ≈ 10 min                               Klaar in 20 min.

Bereiding
Maak een sausje van de tomatenketchup, pindakaas, ketjap manis, vissaus en het limoensap. Klop de eieren los in een 
kommetje en snijd de kipfilet in dunne plakjes. Breng ruim water aan de kook voor de noedels en laat deze 4 a 5 minuten 
wellen in het water. Verwarm ondertussen de wok olie in grote pan en bak de kip op hoog vuur bruin. Pers de knoflook 
erbovenuit en roerbak 2 minuten al roerend mee. Voeg de roerbakgroentes toe en roerbak 5 minuten, tot het wat geslonken 
is. Giet ondertussen de noedels af en knip deze met een schone schaar wat kleiner. Voeg de losgeklopte eieren toe aan 
de groentes en laat deze al roerend stollen. Voeg de noedels toe en giet de saus erbij. Roer om en warm nog even door, 
serveer met de pinda’s.

JONG & OUD

       Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013

OPHEFFINGSOPHEFFINGS
UITVERKOOPUITVERKOOP

T/M 50%50%
KORTING OP ALLES

(M.U.V. SNIJBLOEMEN)

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

Ook alle 
kerstartikelen  
50%

korting

kadobonnen 
inleveren 

t/m 
3 december

Voor elke 
klant een 

leuke attentie 
op=op

   Bereik ruim  17.000 
huishoudens met een 

Kerst-/Nieuwjaarsgroet 
op een kaartje als dit. 

1/16 pagina 
met circa 25 woorden.

 Kerstbal
met

naams-
vermelding

Een Kerstwens in PC55!
Traditiegetrouw plaatst PC55 voor lokale verenigingen, stichtingen, 
bedrijven etc. in de Kersteditie van week 51 voor € 9,- een Kerstbal en 
voor € 29,- een mooie Kerstkaart in de krant. 

Stuur een e-mail naar info@pc55.nl en geef je naam (voor de Kerstbal)
of Kerstwens (voor het kaartje) door. 

De sluitingsdatum is donderdag 15 december.

Door Renate Matthijssen

HAPERT/REUSEL - Net als voorgaande 
jaren is er ook dit jaar in Hapert aan het 
Hoefblad weer een gezellig Elfenlandje te 
bezoeken. Mirelle van Schayk heeft er het 
hele jaar aan gewerkt; leuke tafereeltjes 
van elfjes in een klok en heel veel inkijk-
kastjes. 

Elfen
Het Elfenland is off icieel geopend door de 
kindjes die in de vluchtelingenopvang in Den 
Tref zaten. “Ze keken hun ogen uit en waren 
zó enthousiast”, vertelt Mirelle. “Zoiets had-
den ze nog nooit gezien, ze holden van het 
één naar het ander en kregen er geen genoeg 
van. Het was zo mooi om die snoetjes te zien. 
Daar doe ik het voor, voor de reacties van de 
kindjes die hier komen.” Natuurlijk is er voor 
de kindjes naast kijken en genieten, ook zelf 
iets te doen: edelsteentjes zoeken door zand 
in het speelhuisje te zeven: het zogenaamde 
‘trollenbollen’. Het Elfenland is in de weeken-

den vanaf 12.00 uur en op woensdagmidda-
gen vanaf 15.00 uur gratis te bezoeken. Wie 
een donatie wil doen, helpt mee aan het 
voortbestaan van Stichting Poezenbende, 
een organisatie die Mirelle een warm hart 
toedraagt. 

Kabouters
In Reusel wonen de kabouters. Mirelle: 
“Sinds een aantal jaren wordt de voortuin van 
de familie Muskens elk jaar omgetoverd tot 
een kabouterdorp, een stad inmiddels. Het 
trekt altijd veel bezoekers en daarom is het 
er ook dit jaar weer. Het was de bedoeling dat 
dit jaar de elfjes en de kabouters samen zou-
den gaan wonen maar door omstandigheden 
is het er niet van gekomen. De kabouters zijn 
er wel hoor, ze zijn te bewonderen aan de 
Marialaan 118 in Reusel. Zonder afspraak 
zijn de tafereeltjes, waaronder een kabouter 
McDonalds en een schaatsbaan, te bezoeken 
in de voortuin van de familie Muskens.

Elfj es en kabouters bezoeken
Twee winterwonderlandjes in Hapert en Reusel
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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

Voor een strandwandeling bij 25 graden krijg 
je bij veel mensen de handen op elkaar. Het 
voorstel om te gaan wandelen terwijl het bui-
ten koud is wordt meestal koeltjes ontvangen. 
Toch zou ik graag een lans breken voor onze 
midwinterwandeling. 

Al sinds onze start zes jaar geleden organise-
ren we op Natuurbegraafplaats De Utrecht een 
midwinterviering. Waarom uitgerekend in de 
winter, als de temperaturen het laagst zijn en 
de natuur zich nagenoeg geheel heeft terugge-
trokken? Dat leg ik graag uit.

21 december is de kortste dag van het jaar. 
Daarmee is het een dag van hoop. Vanaf nu 
gaan de dagen weer lengen en de temperaturen 
weer oplopen. Stap voor stap zal de natuur weer 
ontwaken. Ook ontstaat er nieuw leven. Larven 
komen uit en worden insecten, rupsen kruipen 
uit hun ei, verpoppen zich tot cocon en wor-
den vlinder, vogels leggen hun eerste broedsel. 
Daarmee is het midwinterfeest een feest van 
hoop.

Tijdens de midwinterwandeling lopen we over 
paden van de natuurbegraafplaats terwijl we 
ons de namen van degenen die niet meer met 
ons meelopen herinneren. We houden halt in 
het bos en staan stil bij het hier en nu, zonder de 
piepjes van telefoons en computers. We geven 
ons over aan het bos met zijn stilte en ook de 
typische bosgeluiden – een krakende tak, de 
wind door de verdroogde bladeren van een 
beuk, een vogel die opvliegt. We keren naar 
binnen en komen tot rust. Daarna gaan we in 
gedachten naar de tijd die voor ons ligt. Een tijd 
vol plannen en voornemens.

Onderweg maken we langs het pad met de 26 
letters van het alfabet de namen van de dierba-
ren die voor altijd in ons hart blijven. We zetten 
er een lichtje bij, schrijven onze dromen op een 

kaart en hangen die in de grote kerstboom. Die 
blijft tot in het nieuwe jaar, tot Driekoningen, 
staan.

Om 16 uur sluiten we af met een ceremonie 
waarbij we de post uit de hemelbrievenbus 
ritueel in rook naar de hemel laten gaan, onder 
begeleiding van ritueelbegeleider Ger Thonen. 
Deze ‘hemelpost’ kan een gedachte of een ge-
dicht zijn, een herinnering of een nieuwtje, of 
woorden die niet meer konden worden gezegd. 
Via hemelpost richt u zich tot diegene die niet 
meer naast u kan wandelen, maar wel voor altijd 
in uw hart besloten ligt. U kunt uw hemelpost 
nu al in de brievenbus bij de vogelkijkhut aan de 
rand van de akker posten, of op de dag zelf als 
onderdeel van de route. 

U bent van harte uitgenodigd mee te doen. 
U kunt starten tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Onze vrijwilligers begeleiden u op de route. 
De wandeling duurt pakweg anderhalf uur en 
is ongeveer 2 kilometer. Uiteraard rijden onze 
elektrowagens voor de mensen die niet goed 
ter been zijn. Als de regels het toelaten zijn er 
warme dranken met wat lekkers. Het team van 
De Utrecht heet u graag welkom om met elkaar 
te vieren dat er na de donkerste dagen steeds 
meer licht komt.

Noteer in uw agenda: Midwinterwandeling 
zondag 18 december, 11-16 uur.

Midwinter-reis 
door de tijd

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

COLUMN

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

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - 4 december - aanvang 14 uur 

Midwinterviering  - 18 december van 11-16 uur

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

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Activiteiten

INFORMATIEF

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!

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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Een uitgesproken hekel aan doe-het-zelf
“Als we iets doen, doen we het meteen goed”, meldt Ank 
meteen. “We wonen hier al veertien jaar en we waren 
toe aan een paar verbouwingen en veranderingen. Het 
waren zaken die we beslist niet zelf konden dus moesten 
we op zoek naar een bedrijf dat dat wel kon. We hebben 
in de wijk een Facebookgroep en daarin werd gemeld 
dat bewoners erg tevreden waren over De Houtwinkel 
uit Bladel. Nooit van gehoord maar het bracht me op een 
idee.” Marc vult aan: “Ik heb een verschrikkelijke hekel 
aan doe-het-zelfzaken. Enerzijds omdat het suggereert 
dat je iets zelf moet doen maar ik vind vaak de kwaliteit 
ook te wensen overlaten.” Toch trok het echtpaar er 
op een vrije zaterdag op uit om te gaan kijken wat De 
Houtwinkel zou kunnen betekenen. Spijt hebben ze daar 
niet van gehad. Marc hoefde namelijk niets zelf te doen 
en de kwaliteit bleek qua visie, afwerking en kwaliteit 

uitstekend.

Wandmeubel waar muziek in zit
Muziek speelt een grote rol in het leven van Marc en Ank. 
“We gaan héél vaak naar concerten. Het leukst vinden 
we het om nieuwe artiesten te leren kennen en die dan 
te blijven volgen. We gaan vaak naar Paradox in Tilburg 
waar veel jazzbandjes spelen maar Earth, Wind & Fire 
knalt hier ook vaak door de boxen”, aldus Marc. “Ik stel 
best hoge eisen aan mijn apparatuur maar mooi vind ik 
al die kastjes niet. Daar zochten we dus een wandmeubel 
voor. Toen we bij De Houwinkel met Jort in gesprek raakte, 
snapte hij wat wij wilden, in  het hele project. Van een kast 
waar het geluid uit kan maar waar je niet in kunt kijken, 
tot het hergebruik van onze tafelpoten. Hij had voor alles 
een passende oplossing. Hij stelde voor om de voorkant 
van de kast met speciaal speakerdoek te bekleden. Een 
prachtige oplossing.” 

Wet van Murphy
Ank lacht: “Hij een kastje, ik de rest van het huis!” Want er 
moest een nieuwe tafel in de keuken komen, waarbij we de 
poten van onze oude tafel in het kader van duurzaamheid 
wilden behouden . Ze moesten alleen zwart gespoten 
worden. Daarnaast wilden we nieuwe deurkozijnen, nieuwe 
binnendeuren én plinten. Over alles werd goed nagedacht, 
er kwam iemand om het in te meten, de bestelling werd 
geplaatst, de levering en installatie ingepland. “En toen 
ging er iets mis”, vertelt Marc. “De monteurs kwamen op 
de afgesproken tijd maar al snel bleken er zaken niet te 
kloppen van wat er geleverd werd. De tafel was niet in de 
juiste kleur, de kozijnen pasten niet en de deuren werden 
in witte grondverf geleverd terwijl zwart gevraagd was. Het 
was een beetje ‘Wet van Murphy’ want ineens klopte er 
helemaal niets meer. We waren allemaal een beetje stil, 
zowel wij als de monteurs.”

Iedereen blij met de oplossing
Als zoiets gebeurt, heb je twee keuzes, vind Ank. “Je kunt 

boos worden of je kunt proberen samen tot een oplossing 
te komen. Van lelijk doen tegen elkaar, wordt niemand 
beter en dus werd er naarstig overleg gevoerd. De hele 
handel ging mee terug, nieuwe spullen werden besteld en 
een nieuwe datum geprikt. En juist op dat moment werd 
het gevoel bij De Houtwinkel pas echt goed: toen Stijn hier 
kwam met een bloemetje en excuses maakte, kregen we 
het helemaal warm. Ze vonden het echt erg wat er mis 
was gegaan, hebben uitgelegd waar het door kwam en 
daar hun les uit getrokken. Dat vonden wij mooi, dat ze 
het ook als leermoment konden zien en dat erkenden. Wij 
begrepen elkaar, en ach, dan hadden we de spullen maar 
iets later. Wat maakt dat nou uit? De tweede keer was alles 
precies zoals we het besteld en voor ogen hadden. Het is 
niet erg om niet perfect te zijn, belangrijker is hoe je er mee 
om kunt gaan. Kijk nou toch eens hoe mooi het allemaal 
is geworden!”

Een weerspiegeling van je persoonlijkheid
Ank en Marc houden niet van dertien in een dozijn. “Wij 
hebben onze eigen stijl en daar gaan we ver in. We hebben 
niet voor niets ooit voor dit huis in Dudok-stijl gekozen. 
Wij vinden dat persoonlijkheid ook in je interieur terug 
moet komen. Je huis weerspiegelt je persoonlijkheid. We 
hebben zo onze favoriete plekjes: aan de keukentafel 
zitten we graag met vrienden en familie; in de ronde erker 
zitten we op zaterdag met de krant en een kop koffie en 
hebben we een goed gesprek. Met alle aanpassingen die 
we de laatste tijd hebben doorgevoerd, kunnen we weer 
jaren vooruit. Dankzij De Houtwinkel. Ik ga zeker reclame 
maken voor deze zaak. Leuk toch om anderen weer op 
een goed spoor te zetten?”
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Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

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

Wie de klink van de toiletdeur 
naar beneden doet, komt in 
een klein museum terecht. 
De muur van het toilet is 
behangen met posters – vaak 
voorzien van handtekening 
– van artiesten waar Ank en 
Marc een show van gezien 
hebben. Als dit verhaal je nu 
als muziek in de oren klinkt, 
neem gerust eens contact op 
met De Houtwinkel.

Klinkt goed, hè?

Ank en Marc wonen in Tilburg. In een huis dat in Dudok-stijl is gebouwd 
en van binnen een héél smaakvolle inrichting heeft gekregen, waarin de 
persoonlijkheden van Ank en Marc helemaal tot hun recht komen. Binnen is 
het warm, sfeervol en gezellig maar ook vol met herinneringen en persoonlijke 
hoekjes. De Houtwinkel mocht meehelpen aan de laatste verbouwing. Ank 
en Marc vertellen er graag over.

DE WET VAN MURPHY 
BIJ ANK EN MARC UIT TILBURG

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

Stijlen combineren

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

EEN TRAP 
VAN DE HOOGSTE TREDE

Wonen

Onze timmerman
Ronnie

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

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

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

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

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

Geweldig dat de stijl van het huis bewaard blijft
De traptreden bestaan uit relatief dunne planken die op 
een basis zijn bevestigd; de tussentreden zijn massief 
eiken balken die de trap zijn karakter geven. De trapboom 
is van metaal. Frank: “De trap is ‘zwaar’ beneden en wordt 
lichter en transparanter als je naar boven gaat. Precies 
zoals ik het voor ogen had, misschien zelfs wel mooier. Het 
past precies bij de balken die we gaan bewaren op zolder.  
De oud bewoner van dit huis komt nog geregeld een kop 
koffie drinken en hij wil altijd alle aanpassingen zien; hij 
vindt het geweldig dat we de stijl van het huis bewaren. Ik 
denk maar zo: als we een strak en modern huis hadden 
gewild, hadden we wel iets in een nieuwbouwwijk gekocht.” 
Frank  en Susanne doen veel zelf, maar vragen regelmatig 
advies bij De Houtwinkel. “Ik blijk veel zelf te kunnen doen”, 
lacht hij. Susanne beaamt dat: “Ik wist dat hij handig was, 
maar zó handig. Daarbij heb ik bewondering voor zijn 
talent om voor de juiste kleuren en sfeer te kunnen kiezen. 
Hij neemt de tijd om goed over dingen na te denken en dat 
is het voordeel als je al in het huis woont gedurende de 
verbouwing. Je weet al waar je de accenten wilt leggen. 
Je leert het huis steeds beter kennen en weet welke 
karaktertrekken je wilt bewaren.”
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Een uitgesproken hekel aan doe-het-zelf
“Als we iets doen, doen we het meteen goed”, meldt Ank 
meteen. “We wonen hier al veertien jaar en we waren 
toe aan een paar verbouwingen en veranderingen. Het 
waren zaken die we beslist niet zelf konden dus moesten 
we op zoek naar een bedrijf dat dat wel kon. We hebben 
in de wijk een Facebookgroep en daarin werd gemeld 
dat bewoners erg tevreden waren over De Houtwinkel 
uit Bladel. Nooit van gehoord maar het bracht me op een 
idee.” Marc vult aan: “Ik heb een verschrikkelijke hekel 
aan doe-het-zelfzaken. Enerzijds omdat het suggereert 
dat je iets zelf moet doen maar ik vind vaak de kwaliteit 
ook te wensen overlaten.” Toch trok het echtpaar er 
op een vrije zaterdag op uit om te gaan kijken wat De 
Houtwinkel zou kunnen betekenen. Spijt hebben ze daar 
niet van gehad. Marc hoefde namelijk niets zelf te doen 
en de kwaliteit bleek qua visie, afwerking en kwaliteit 

uitstekend.

Wandmeubel waar muziek in zit
Muziek speelt een grote rol in het leven van Marc en Ank. 
“We gaan héél vaak naar concerten. Het leukst vinden 
we het om nieuwe artiesten te leren kennen en die dan 
te blijven volgen. We gaan vaak naar Paradox in Tilburg 
waar veel jazzbandjes spelen maar Earth, Wind & Fire 
knalt hier ook vaak door de boxen”, aldus Marc. “Ik stel 
best hoge eisen aan mijn apparatuur maar mooi vind ik 
al die kastjes niet. Daar zochten we dus een wandmeubel 
voor. Toen we bij De Houwinkel met Jort in gesprek raakte, 
snapte hij wat wij wilden, in  het hele project. Van een kast 
waar het geluid uit kan maar waar je niet in kunt kijken, 
tot het hergebruik van onze tafelpoten. Hij had voor alles 
een passende oplossing. Hij stelde voor om de voorkant 
van de kast met speciaal speakerdoek te bekleden. Een 
prachtige oplossing.” 

Wet van Murphy
Ank lacht: “Hij een kastje, ik de rest van het huis!” Want er 
moest een nieuwe tafel in de keuken komen, waarbij we de 
poten van onze oude tafel in het kader van duurzaamheid 
wilden behouden . Ze moesten alleen zwart gespoten 
worden. Daarnaast wilden we nieuwe deurkozijnen, nieuwe 
binnendeuren én plinten. Over alles werd goed nagedacht, 
er kwam iemand om het in te meten, de bestelling werd 
geplaatst, de levering en installatie ingepland. “En toen 
ging er iets mis”, vertelt Marc. “De monteurs kwamen op 
de afgesproken tijd maar al snel bleken er zaken niet te 
kloppen van wat er geleverd werd. De tafel was niet in de 
juiste kleur, de kozijnen pasten niet en de deuren werden 
in witte grondverf geleverd terwijl zwart gevraagd was. Het 
was een beetje ‘Wet van Murphy’ want ineens klopte er 
helemaal niets meer. We waren allemaal een beetje stil, 
zowel wij als de monteurs.”

Iedereen blij met de oplossing
Als zoiets gebeurt, heb je twee keuzes, vind Ank. “Je kunt 

boos worden of je kunt proberen samen tot een oplossing 
te komen. Van lelijk doen tegen elkaar, wordt niemand 
beter en dus werd er naarstig overleg gevoerd. De hele 
handel ging mee terug, nieuwe spullen werden besteld en 
een nieuwe datum geprikt. En juist op dat moment werd 
het gevoel bij De Houtwinkel pas echt goed: toen Stijn hier 
kwam met een bloemetje en excuses maakte, kregen we 
het helemaal warm. Ze vonden het echt erg wat er mis 
was gegaan, hebben uitgelegd waar het door kwam en 
daar hun les uit getrokken. Dat vonden wij mooi, dat ze 
het ook als leermoment konden zien en dat erkenden. Wij 
begrepen elkaar, en ach, dan hadden we de spullen maar 
iets later. Wat maakt dat nou uit? De tweede keer was alles 
precies zoals we het besteld en voor ogen hadden. Het is 
niet erg om niet perfect te zijn, belangrijker is hoe je er mee 
om kunt gaan. Kijk nou toch eens hoe mooi het allemaal 
is geworden!”

Een weerspiegeling van je persoonlijkheid
Ank en Marc houden niet van dertien in een dozijn. “Wij 
hebben onze eigen stijl en daar gaan we ver in. We hebben 
niet voor niets ooit voor dit huis in Dudok-stijl gekozen. 
Wij vinden dat persoonlijkheid ook in je interieur terug 
moet komen. Je huis weerspiegelt je persoonlijkheid. We 
hebben zo onze favoriete plekjes: aan de keukentafel 
zitten we graag met vrienden en familie; in de ronde erker 
zitten we op zaterdag met de krant en een kop koffie en 
hebben we een goed gesprek. Met alle aanpassingen die 
we de laatste tijd hebben doorgevoerd, kunnen we weer 
jaren vooruit. Dankzij De Houtwinkel. Ik ga zeker reclame 
maken voor deze zaak. Leuk toch om anderen weer op 
een goed spoor te zetten?”
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Wie de klink van de toiletdeur 
naar beneden doet, komt in 
een klein museum terecht. 
De muur van het toilet is 
behangen met posters – vaak 
voorzien van handtekening 
– van artiesten waar Ank en 
Marc een show van gezien 
hebben. Als dit verhaal je nu 
als muziek in de oren klinkt, 
neem gerust eens contact op 
met De Houtwinkel.

Klinkt goed, hè?

Ank en Marc wonen in Tilburg. In een huis dat in Dudok-stijl is gebouwd 
en van binnen een héél smaakvolle inrichting heeft gekregen, waarin de 
persoonlijkheden van Ank en Marc helemaal tot hun recht komen. Binnen is 
het warm, sfeervol en gezellig maar ook vol met herinneringen en persoonlijke 
hoekjes. De Houtwinkel mocht meehelpen aan de laatste verbouwing. Ank 
en Marc vertellen er graag over.

DE WET VAN MURPHY 
BIJ ANK EN MARC UIT TILBURG

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

Stijlen combineren

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

EEN TRAP 
VAN DE HOOGSTE TREDE

Wonen

Onze timmerman
Ronnie

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

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

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

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

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

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

Silvana Heber gevonden
Dinsdag 22 november laat in de avond werd het 
lichaam van Silvana Heber gevonden in de bossen 
tussen Vessem en Veldhoven. De vondst werd 
gedaan nadat er vijf dagen gezocht was. Eerder op 
dinsdagavond was er een samenkomst in Hoogeloon 
voor inwoners uit het dorp. Die werd georganiseerd 
vanwege de grote onrust die er heerste en om 
inwoners op te roepen niet zelf te gaan zoeken, om 
het politieonderzoek niet te schaden.

Burgemeester Remco Bosma: “De dood van Silvana 
raakt ons allemaal. Mijn gedachten gaan vooral uit 
naar haar kinderen, haar familie en vrienden. Het is 
belangrijk dat we hen ondersteunen. Hoogeloon is 
klein en de gemeenschap is hecht. Ik heb er 
vertrouwen in dat we dit samen kunnen dragen.”

Overlast door jeugd sterk verminderd
De stijging in het aantal meldingen overlast jeugd 
is sinds enkele maanden fors afgenomen. De 
afgelopen periode hebben gemeente Bladel en 
politie ook weinig overlastmeldingen ontvangen 
die betrekking hebben op de overlast gevende 
jeugdgroep. Burgemeester Remco Bosma: “Dat 
zien we gelukkig ook op straat terug want het is 
veel rustiger.” 

Er werd in de gemeente Bladel al enige tijd ingezet op 
een integrale aanpak. Daarbij werken onder andere de 
gemeente Bladel, gemeente Reusel-De Mierden, politie, 
Centrum Jeugd en Gezin, jeugdcoaches en het 
Pius X-College samen. Voorlopig blijft die samenwerking 
ook zo. Burgemeester Bosma: “Een deel van de jongeren 
heeft problemen op een of meerdere leefgebieden; 
bijvoorbeeld op school, in de vrijetijdsbesteding en 
thuissituatie. Het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd 
in die onderliggende oorzaken. Dat gaat dus verder dan 
alleen het terugdringen van de overlast. Dat kost de 
nodige tijd en vraagt om expertise. We hebben daarom 
voor een langere periode een gespecialiseerde partij 
ingeschakeld die investeert in het maken van contact en 
nauw samenwerkt met de al genoemde partijen. Zij 
zetten onder andere in op het voorkomen van jonge 
aanwas overlastgevers. Dat doen ze door deze jongeren 
te verwijzen naar hulp en door hen meer mee te laten 
doen aan activiteiten in de dorpen.

Een paar weken geleden is Sverre Blanken, één van de 
twee nieuwe jeugdcoaches, gestart met zijn werk voor 
de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden. Op 
1 december start ook Anouk Verbeek, de tweede 
jeugdcoach. Beiden worden aangestuurd door Cordaad 
Welzijn, een organisatie met veel ervaring met 
jongerenwerk in de Kempen. Er is gekozen voor een 

duo, zodat taken tussen hen verdeeld kunnen worden 
en jongerenwerk in de Kempen nog beter opgepakt kan 
worden. 

Burgemeester Bosma: “Overlast wordt opgemerkt door 
de jeugdcoach, maar daar waar het structureel en 
crimineel blijkt te zijn, worden zaken overgedragen aan 
de daarvoor bedoelde partijen. Dat zijn bijvoorbeeld 
politie en handhaving. Het is belangrijk dat de nieuwe 
jeugdcoaches korte lijntjes hebben met deze partijen als 
het gaat om de overlast gevende groep, maar voor die 
groep kiezen we dus voor een andere aanpak.” 

De jeugdcoaches moeten zich vooral richten op het 
bevorderen van de maatschappelijke participatie van 
jongeren tussen de 10 en 21 jaar, zodat zij op een fijne 
manier mee kunnen doen in de maatschappij. In 
samenwerking met lokale partners stimuleren de 
jeugdcoaches een gezonde ontwikkeling van tieners en 
jongeren en signaleren zij vroegtijdig risico’s die kunnen 
leiden tot problemen. Er wordt dus voornamelijk 
preventief inzet gepleegd en snel geschakeld met 
ketenpartners om zwaardere zorg te voorkomen. 

Bosma licht toe: “De coach is een vertrouwenspersoon 
voor alle jongeren maar met name voor de meest 
kwetsbaren onder hen. Het versterken en vergroten van 
weerbaarheid, talent en mogelijkheden staat voorop. 
Vanuit en dichtbij de leefomgeving van de jongeren, 
wordt er een vertrouwensband opgebouwd. Door 
aandacht te geven en te luisteren. Daarnaast gaan de 
jeugdcoaches ook ‘Join Us’ groepen begeleiden voor de 
gemeenten. Join Us is een project dat al een tijd draait 
in de Kempen voor jongeren van 12-18 jaar en 18-25 
jaar. Hier kunnen jongeren die te maken hebben met 
gevoelens van eenzaamheid, elkaar ontmoeten.”

Gemeente Bladel gaat boxen met energiebesparende 
maatregelen leveren aan een aantal huishoudens in de 
gemeente. In de box zitten bijvoorbeeld deurveren, 
brievenbusborstels en radiatorfolie. Met name in de 
koude winterperiode is het interessant dat de 
energierekening omlaag gaat.

Ontvangers van de box die niet zelfstandig of via 
andere hulp (een deel van) deze producten kan 
aanbrengen in de woning, wil de gemeente graag 
helpen door een klussendienst aan te bieden. Op deze 
manier kunnen zoveel mogelijk producten uit de 
energiebox gebruikt worden. 

Gemeente Bladel zoekt voor deze klussendienst 
handige mensen
Ben jij die klusser die hart heeft voor duurzaamheid, 

graag klust en anderen wil helpen om energiezuinig te 
kunnen wonen? Neem dan contact op.

Er zijn geen vaste werkdagen / werktijden. Het is maar 
net wanneer jij beschikbaar bent. Klusmomenten 
worden in overleg afgestemd. Je krijgt een kleine 
vergoeding. Als je voor een klushulpdienst in een 
andere kern aan de slag gaat, ontvang je hiervoor een 
reiskostenvergoeding. Zo zorgen we er samen voor dat 
zoveel mogelijk mensen deze moeilijke, dure tijden 
door komen.

Heb je interesse of zijn er nog vragen, mail dan naar 
duurzaamheid@bladel.nl. 

Vrijwilligers gezocht: Klusser(s) energiezuinige maatregelen
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Op 12 en 13 december bieden de gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden een workshop aan 
over het signaleren van en omgaan met eenzaamheid. 
De workshop wordt verzorgd door GGzE. De workshop 
‘signalen achter de voordeur’ is bedoeld voor vrijwilligers 
in de Kempen.  

Waarom deze workshop?
In de Kempen voelen veel inwoners zich eenzaam. Dat 
iemand zich eenzaam voelt is niet altijd zichtbaar. Zo 
kan iemand heel sociaal lijken, maar voelt diegene zich 
tóch eenzaam. Een klein steuntje in de rug kan dan al 
een verschil maken. Bijvoorbeeld door een gesprek te 
beginnen over eenzaamheid. Maar hoe doe je dat? En 
hoe herken je de signalen?

Waar gaat het over?
In de workshop worden kennis en ervaringen 
uitgewisseld. Onder andere aan de hand van eigen 

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

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

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

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

in de Bibliotheek Bladel

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

Workshop signalen achter de voordeur
Herken (verborgen) eenzaamheid

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouderswethouderswethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 15 november 2022 de 
volgende besluiten genomen:

Najaarsnota 2022 actualisatie financiën
De raad wordt geïnformeerd.

Governance gemeenschappelijke regeling 
Samenwerking Kempengemeenten
De raad wordt geïnformeerd.

Raadsvergadering op 
6 december 2022
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 6 december 
2022. Deze extra ingeplande raadsvergadering start 
openbaar om 19.30 uur en vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis te Bladel. 
Via www.bladel.nl/gemeenteraad kun je de agenda 
en vergaderstukken inzien. 

De volgende bespreekpunten zijn geagendeerd:
• Ontwikkelingen Posthof
• Ontwikkelingen ambtelijke organisatie

Let op: de openbare raadsvergadering zal naar 
verwachting - gezien de agendapunten en het 
raadsvoorstel R22.081 - vanaf agendapunt 3 in de 
beslotenheid worden voortgezet. Het deel van de 
vergadering dat in beslotenheid plaatsvindt, is niet 
openbaar en kan zodoende niet worden gevolgd of 
worden bijgewoond door publiek.

Militaire oefening
Van 5 t/m 9 december is er een militaire oefening in 
de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden 
in het kader van opleiding voor militairen van de 
Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit 
in dat de militairen getraind worden in het uit 
handen blijven van de tegenstander in vijandelijk 
gebied. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet 
hinderen. 

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•      Diamantweg 46, plaatsen van magazijnstellingen 

in bestaande bedrijfshallen.

Hoogeloon
•      Landrop 3, kappen van twee bomen;
•      Molenweg 5A, wijzigen van het dak van een 

varkensstal;
•      De Hoef 12B, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het gebruiken van een voormalig 
kantoorpand als bedrijfswoning.

Bladel
•      Zwartakkers ongenummerd in Bladel, bouwen van 

een woning en aanleggen van een uitrit.

Verleende omgevingsvergunning

Casteren
•      Wagenbroeken 21, bouwen van een woning en 

bijgebouw met uitrit. Datum besluit: 17-11-2022.

Bladel
•      Gozelinusbocht 86 t/m 100 (even), bouwen van 

7 zorgappartementen. Datum besluit: 
17-11-2022.

Netersel
•      De Muilen ongenummerd (tegenover nummer 1), 

tijdelijk plaatsen van een stacaravan. Datum 
besluit: 17-11-2022.

Hapert
•      Smaragdweg ongenummerd, aanleggen van een 

inrit. Datum besluit: 22-11-2022.

Vergunning APV – bijzondere 
wet

Hapert
•      Tongerlolaan 21, plaatsen van een gesloten 

container van week 47 t/m 51 2022. Datum 
besluit: 22-11-2022.

Bladel
•      ter hoogte van Burg. Goossensstraat 46, tijdelijk 

plaatsen van een bouwkraan van week 50 van 
2022 t/m week 1 van 2024. Datum besluit: 
21-11-2022.
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Milieumelding

Hoogeloon
•      Hoogcasteren 18, oprichten van een 

paardenhouderij. Datum besluit: 16-11-2022.

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:
• Den Bogerd 17A Hoogeloon
• Bieshof 13 in Hoogeloon

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

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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Ben je representatief, klantgericht en heb je affiniteit
met mode? Wij bieden een leuke functie in een

enthousiast en ervaren team!

Voor onze winkel in dames-, heren-, ondermode en
woninginrichting zijn wij op zoek naar een

verkoopmedewerk(st)er
voor circa 15 tot 20 uur per week.

In overleg bepalen we welke vaste uren je gaat
werken, het is wel belangrijk dat je op dinsdag,

vrijdag en zaterdag beschikbaar bent.
Daar staat een marktconform salaris tegenover, met
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een

mooie personeelskorting.

Zie jij jezelf al bij ons werken?
Stuur je sollicitatie met CV naar
sandra@stappaerts-mode.nl

Nieuwe collega gezocht!

OUDE PROVINCIALEWEG 31
HAPERT
0497-381433
www.stappaerts-mode.nl

Van Eijk machines en gereedschappen BV verkoopt en onderhoudt vooral kwaliteitsmachines en 
gereedschappen. Onze doelgroep bestaat uit bedrijven en particulieren die weten dat betere gereedschappen/
machines sneller, beter, veiliger en plezieriger werken, en uiteindelijk veel voordeliger zijn. Men wil worden 
geadviseerd door mensen die werkelijk verstand van deze machines en gereedschappen hebben. Bovendien wil 
men ook een goede technische dienst achter de producten. Wij verzorgen het onderhoud en de reparaties van 
voornamelijk door ons geleverde machines, ladders en slijpwerken (inclusief voor bedrijven Nen 3140 keuringen).

Wij zijn per direct op zoek naar

ENTHOUSIASTE VERKOPER / 
ALLROUND MEDEWERKER

Om onze groei door te kunnen zetten
zijn wij op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MONTEUR 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren en
onderhouden van tuin- en parkmachines zoals Stihl,
Honda, Stiga, Ferris, enz en/of elektra machines zoals
makita, Metabo, Hitachi, Bosch, Festool enz.

Aanbod:
• leuke werkplaats met gezellig team
• goed salaris
• interne opleidingen
• afwisselende werkzaamheden
• flexibiliteit
• prettige werksfeer

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

Om onze groei door te kunnen zetten
zijn wij op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MONTEUR 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren en
onderhouden van tuin- en parkmachines zoals Stihl,
Honda, Stiga, Ferris, enz en/of elektra machines zoals
makita, Metabo, Hitachi, Bosch, Festool enz.

Aanbod:
• leuke werkplaats met gezellig team
• goed salaris
• interne opleidingen
• afwisselende werkzaamheden
• flexibiliteit
• prettige werksfeer

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

Turnhoutseweg 37-39 • 5541 NW Reusel
Telefoon: 0497 621 062

www.vaneijkmachines.nl

Spreekt dit jou aan? 
Stuur je sollicitatie met CV dan direct naar administratie@vaneijkmachines.nl

Jouw werkzaamheden 
bestaan o.a. uit:
- Het te woord staan van klanten.
-  Advies geven van de produkten die 
  wij verkopen.
- Winkelvoorraad in orde houden.
- Winkelpresentatie. 
- Ingekomen goederen verwerken.

Wat vragen wij van jou?
- Je gaat graag met mensen om
- Je wilt een zeer gevarieerde baan.
- Je wilt merk-produktiegerichte 
   cursussen doen.

-  Je houdt van blijde tevreden klanten en 
een plezierige werksfeer.

- Je weet van aanpakken, 
   ook op zaterdag.

Wij bieden je:
- Een fulltime baan.
- In een gezellig team van enthousiaste
  collega’s.
- Met uitzicht op een vast contract.
- Bijscholing en cursus mogelijk.
- Salaris in overleg.
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Door Renate Matthijssen

HAPERT - Afgelopen week zijn de vluch-
telingen die tijdelijke opvang in Den Tref 
in Hapert hebben gevonden, doorgereisd 
naar de volgende tijdelijke opvang. PC55 
sprak met een aantal van hen kort voor het 
afscheidsfeest dat ook door burgemeester 
Bosma werd bezocht. Over één ding waren 
alle vluchtelingen het eens: ze hebben zich 
welkom gevoeld in Hapert en zijn de vrij-
willigers dankbaar.

De taal leren
Ali komt oorspronkelijk uit Syrië, had daar 
een goede baan als analist van geneesmid-
delen. “Het was voor mij niet meer veilig dus 
vier maanden geleden ben ik naar Nederland 
gekomen. Omdat ik goed Engels kan, word ik 
vaak als tolk gevraagd bij de mensen die hier 
opgevangen worden en niet zo goed Engels 
spreken.” In het gesprek blijkt dat Ali ook al 
goed Nederlands spreekt. “Ik heb me op de 
taal gestort, dat klopt. In plaats van spelletjes 
op de PlayStation te spelen, ga ik studeren op 
het Nederlands. Elke week konden we een 
paar uur les volgen; Anneke Postma, Ineke 
van den Broek, Daniëlle Castelijns, Chris van 
Gorp en Maaike Vosters hebben daar als vrij-
willigers veel tijd in gestoken. Uit de boeken 
die ik heb gekregen, kan ik ook veel leren. Ik 
denk dat het in mijn voordeel kan werken om 
de taal snel te leren.”

Samen leven
Chris is oorspronkelijk afkomstig uit Biafra 
en onlangs naar Nederland gekomen. Niet in 
een bootje maar met een heel lange omweg 
via Azië. Hij is dankbaar dat hij hier een veili-
ge plek heeft. “Ik moest vluchten om politieke 
redenen. Het is fijn in Nederland, waar ieder-
een gewoon mag zeggen wat hij wil.” Vindt 
hij het niet erg dat de asielaanvraag zo lang 

duurt? “Ja, dat we geen zekerheid hebben, is 
soms lastig maar het is wat het is. In Nige-
ria was het onveilig; in deze tijdelijke opvang 
hebben we laten zien dat het heel goed mo-
gelijk is om met meer dan tien verschillende 
nationaliteiten samen te leven. We helpen 
en steunen elkaar.” Chris is blij met Pastoor 
Schilder die elke week langskwam. “Het ge-
loof is belangrijk voor mij, fijn dat we ook in 
de kerk van Hapert welkom waren.”

Prinsesjes
Lucy is met haar twee dochters gevlucht uit 
Guinea. Een paar keer per week krijgen de 
meisjes les op de opvanglocatie. “Het zou fijn 
zijn als ze weer naar school zouden kunnen 
maar vanwege de taal moeten ze naar een 
speciale klas en daarvoor is de wachtlijst erg 
groot.” Lucy heeft haar tijd in Hapert nuttig 
besteed door te assisteren bij het uitzoeken 
van de geschonken kleding. “De Hapertse 
mensen zijn zo gul geweest; we hebben heel 
veel warme kleding gekregen. Mijn dochter 
heeft zelfs een prinsessenjurk gekregen, die 
wil ze het liefst elke dag aan.”

Vrijwilligers
Jos Huijbers is één van de vrijwilligers die 
zich heeft ingezet om de vluchtelingen een 
warm welkom te geven. “Ik vond het belang-
rijk om hen een veilig gevoel te geven. Het 
lijkt me verschrikkelijk als je zo plotseling je 
thuis moet verlaten. Het minste dat ik kan 
doen is zorgen voor een beetje afleiding dus 
ben ik regelmatig met ze gaan voetballen. Er 

zijn veel meer vrijwilligers geweest die zich 
op verschillende manieren hebben ingezet. 
Nineke Wagemakers was daarbij één van 
de drijvende krachten. Zo zijn er ook nog 
de handwerkoma’s die de vrouwen hebben 
leren haken. Warme mutsen en sjaals maar 
ook kerstversiering. Elke woensdag en zater-
dag kwamen ze hier om samen te haken en 
contact te maken. Vandaag op het eindfeest 
worden alle spullen tentoongesteld en uitge-
deeld.”

Veiligheidsregio 
Jos Huijbers benadrukt nog de toegewijde 
inzet, sociale betrokkenheid en het orga-
nisatievermogen van de locatiemanagers 
Charles, Sandrine en Lodewijk. “Ook het 
schoonmaakteam, de beveiligers en de overi-
ge medewerkers van de veiligheidsregio zijn 
belangrijk. De inzet van al deze mensen is es-
sentieel voor een goed en veilig onderkomen 
van de vluchtelingen. Er is ontzettend goed 
samengewerkt en dat heeft van de opvang 
een succes gemaakt.”

Iedereen doet ertoe
Afgelopen zaterdag was het afscheidsfeest. 
Daarop kon vrijwilliger Paul Verheijen natuur-
lijk niet ontbreken. “Toen ik hoorde dat deze 
opvang er kwam, heb ik me meteen aange-
meld. Ik heb tijd en een sociaal hart, voor 
mij was het logisch om me aan te melden. Ik 
deed wat ik kon maar mijn vaste taak was al 
snel om elke dag een salade te maken. Wat 
voor mij belangrijk is, is om iedereen het ge-

voel te geven dat hij of zij ertoe doet.” Aan 
de reacties van de vluchtelingen te merken, 
is dat goed gelukt. Ze worden blij als ze hem 
zien en gaan graag met hem in gesprek.

Hapert is een warme, fijne plek
De vluchtelingen hebben Hapert ervaren als 
een fijne, warme plek. “Het is een mooi dorp 
en voor mij de eerste keer opvang waarbij ik 
echt het gevoel had, tot rust te komen. Die 
rust zocht ik ook in het parkje bij de dieren. Ik 
zat er graag op een bankje, een beetje voor 
me uit te staren en naar de beestjes kijken”, 
vertelt Chris. De volgende stop is Someren, 
een opvang die kort aan de bosrand ligt. “Zit-
ten daar geen gevaarlijke dieren?”, vraagt hij 
zich af, om zich gerust te laten stellen door 
het antwoord dat Nederland behalve eek-
hoorns en konijntjes geen heel spannende 
‘wildlife’ heeft.

Omarm de verschillen
Tijdens het afscheidsfeest was er volop eten 
en drinken en nog één keer de gelegenheid 
om samen de vrijheid te vieren en terug te kij-
ken op een paar fantastische weken. Weken 
waarin ze echt contact hebben gemaakt met 
de inwoners, waarin ze dankzij een gift van 
het Ondernemerscafé zijn gaan bowlen, waar 
ze leerden haken, beter leerden voetballen en 
vooral de rust kregen die ze nodig hadden. 
Ze omarmden de verschillen en lieten de we-
reld zien dat je door met elkaar in gesprek te 
gaan, zonder problemen gemoedelijk samen 
kunt leven.

De verschillen omarmen
Vluchtelingen in Hapert sluiten hun opvang af met feest

Tijdens het afscheidsfeest was er volop eten en drinken en nog één keer de gelegenheid om samen de vrijheid te vieren en terug te kijken op een paar fantastische weken. Weken waar-
in ze echt contact hebben gemaakt met de inwoners, waarin ze dankzij een gift van het Ondernemerscafé zijn gaan bowlen, waar ze leerden haken, beter leerden voetballen en vooral 
de rust kregen die ze nodig hadden. Ze omarmden de verschillen en lieten de wereld zien dat je door met elkaar in gesprek te gaan, zonder problemen gemoedelijk samen kunt leven.

IN DE BUURT

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664
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www.pc55.nl 
goed om 
te weten

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

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.

VRIJ. 9 & ZA. 10 DECEMBER
ZONDAG 11 DECEMBER
VRIJ. 16 & ZA. 17 DECEMBER
ZONDAG 18 DECEMBER

TONEEL IN KERSTSFEER
Twee eenakters op één avond: 'Een lot uit de 
Kerstloterij' en 'Acht Zaligheden'. Locatie: 
De Leenhoef, Steenselseweg 8a, Knegsel.
Aanvang: 9, 10, 16 en 17 dec. 20.00 uur 
en 11 en 18 dec. 14.30 uur. Kaartje: € 12,00.
Reserveren via www.theatertros.nl 

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.

ZATERDAG 10 DECEMBER

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.

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: 09.30-11.30 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.

ZONDAG 18 DECEMBER

CONSNERTMIDDAG
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 14.00-18.00 uur. Entree: € 3,00.
Onder het genot van een kop snert genieten
van een muziekmiddag met EmenEm.
Graag vooraf reserveren!

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.

WOENSDAG 28 DECEMBER

2E EDITIE HAOPERTSE 
SNERTLOOP
Vertrek: MFA Hart van Hapert,
Oude Provincialeweg 21, Hapert.
Tijd: vanaf 08.30 uur. Inschrijving: € 3,00
inclusief kopje koff ie/thee en een kop 
erwtensoep. Afstanden: 5, 10, 15, 20 of 25 km.
Voor meer info: www.wandelenhapert.nl

ZONDAG 1 JANUARI

FRISSE NIEUWJAARSDUIK 
HAPERT
Locatie: waterplassen bij fietspad aan de
Burgemeester Gremstraat, Hapert. 
Tijd: 12.00 uur. Organisatie: 
CV de Apenkoppen.

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

zondag 4 december

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

Aanvang: 15.30 uur - Entree: € 9,50

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

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

Wist je dat je bij ons 
maandelijks een uitgebreide 

meting krijgt als lid?

www.sportcenterhapert.nl
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ZWARTAKKERS 30  BLADEL   T.06-46244776

KERSTBOMEN  TE KOOP

Maandag + woensdag 
13:00-18:00
Dinsdag + donderdag + vrijdag
09:00- 18:00
Zaterdag
9:00-18:00
Zondag
10:00-16:00

Openingstijden

DIVERSE 
SOORTEN 
EN MATEN 

IN POT 
EN LOS

KEMPEN - Bij Oktober werken veel profes-
sionele zorgverleners, maar gelukkig is er 
ook hulp van vrijwilligers. Op 7 december 
is het Nationale Vrijwilligersdag. Op deze 
dag worden alle vrijwilligers van Oktober 
in het zonnetje gezet. Ter ere van deze dag 
delen Conny en Wilma hun ervaringen als 
vrijwilliger bij Mariahof, een huis van oude-
renzorgorganisatie Oktober. 

Vrijwilligers en muziek 
Conny: “Sinds juni 2022 ben ik actief als vrij-
willigster bij Oktober. Naast het werk voor ons 
eigen bedrijf, wilde ik graag iets voor mezelf 
hebben waarin ik van betekenis kan zijn voor 
anderen. Bij Mariahof zochten ze nog mensen 
voor de liederentafel. Ik houd van zingen en 
zing zelf ook in een koor.” De match was dus 
zo gemaakt. Conny is voortaan één keer per 
week bij Mariahof te vinden. “Mijn vader zat 
vroeger in een orkest en bij ons werd altijd 
gerepeteerd. De liedjes die we nu hier bij Ma-
riahof zingen, ken ik dus al vanaf mijn jeugd. 
Die kan ik zo meezingen. Mensen genieten 
van muziek, het maakt niet uit in welke vorm. 
Er zijn ook mensen die niet meezingen, maar 
toch genieten. Die glimlach, daar doe je het 
voor.”

Wilma: “Ik ben al vrijwilligster vanaf het begin 
van 2013, dus al bijna 10 jaar. Mijn buurvrouw 
en ik hadden het er wel eens over om vrijwilli-
gerswerk te gaan doen. En toen mijn moeder 
bij Mariahof kwam wonen en ze vroegen of 
ik vrijwilliger wilde worden, zei ik geen nee. 
Nu help ik om de week met kienen en om de 
week help ik met muziek. Er komt dan iemand 
zingen en de bewoners vinden dat geweldig. 
Vooral als het liedjes zijn die ze allemaal ken-
nen. Laatst was er muziek van Elvis Presley 

en dat zong een bewoner helemaal mee. Ook 
dansen we wel eens. Laatst stonden we nog 
met een paar mensen op de dansvloer in de 
huiskamer.”

Voldoening uit vrijwilligerswerk
Conny: “Ik vind het leuk om mensen te amu-
seren. Deze mensen hebben ervoor gezorgd 
dat wij het nu goed hebben. Door omstan-
digheden wonen ze nu bij Mariahof. Dan vind 
ik dat ik er ook iets voor terug kan doen. Bij-
voorbeeld door ervoor te zorgen dat ze een 
leuke dag hebben. En als je daar dan ook iets 
voor terugkrijgt, heb ik daar een heel goed 
gevoel bij. Het kan een glimlach zijn of een 
blik. Je ziet wel dat ze op dat moment genie-
ten en dan is het goed. Ik vind het prettig om 
iets te doen voor de maatschappij. Je wordt 
ook echt gewaardeerd voor hetgeen wat je 
doet. Het maakt daarbij niet uit of je vrijwilli-
ger bent of medewerker uit de zorg. Dat vind 
ik bij Oktober heel prettig.”

Wilma: “Toen ik jong was, heb ik ooit wel iets 
in de zorg willen doen. Maar dat heb ik toen 
niet gedaan.” Als vrijwilligster bij Mariahof 
draagt Wilma nu wel haar steentje bij aan de 
ouderenzorg. “Ik vind het vrijwilligerswerk bij 
Mariahof hartstikke leuk, anders houd je het 
natuurlijk geen 10 jaar vol. Ik krijg er echt vol-
doening van. Ook neem ik mijn petje af voor 
de medewerkers uit de zorg.”

Oktober zoekt nog vrijwilligers!
Interesse in vrijwilligerswerk bij Oktober? 
Neemt contact op met Annet of Carlijn, co-
ordinatoren vrijwilligers bij Oktober via te-
lefoonnummer 088-2457795 of stuur een 
e-mail naar coordinatorenvrijwilligers@
zorginoktober.nl.

Werken als vrijwilliger bij Oktober

REUSEL - Jacqueline van de Velde heeft 
haar stichting Hart voor Hulp in juli 2021 
opgericht. Ze werkt als zelfstandige zon-
der personeel (zzp’er). Mensen kunnen 
bij haar terecht voor hulp bij zorg- en wel-
zijnsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld ver-
zorgende en verpleegkundige taken, kof-
fiedrinken, mee naar ziekenhuis, samen 
een boodschap doen, samen wandelen of 
koken.

Iedereen kan een beroep op haar doen en 
aangeven waar behoefte aan is. Ook is ver-
zorging en begeleiding van kinderen moge-

lijk. De mogelijkheden van Hart voor Hulp zijn 
eindeloos en altijd bespreekbaar. Men betaalt 
hiervoor een vergoeding. Dit kan geregeld 
worden via de zorgverzekeraar of het per-
soonsgebonden budget. Haar werkgebied is 
een groot deel van Noord-Brabant, ook in de 
Kempen.

Jacqueline komt op vrijdag 9 december, van 
11.00 tot 12.00 uur, in Bibliotheek Reusel ver-
tellen over haar stichting. Graag beantwoordt 
ze alle vragen. Ook speelt ze op de ukelele. Zij 
neemt dit instrument mee en de aanwezigen 
mogen deze ochtend met haar meezingen. 
U bent van harte welkom en de toegang 
en koff ie zijn gratis. Vooraf aanmelden is 
gewenst. Dit kan via de agenda van onze 
website of aan de balie van de bibliotheek, 
Kerkplein 5 in Reusel.

www.bibliotheekdekempen.nl

Stichting Hart voor Hulp 
in bibliotheek Reusel
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 5

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#1

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

4 2 8 7
7 2 3 5 3
3 9 2 3 4 8 5 9

4 5 7 5 8 7 3 1
9 9 8 3

5 2
5 9 2

1 2
2 8 4

9 3
5 1 6 6

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

8 4 3 9 6
9 7 3 5

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 48

"C
leveland?  Yes, I spent a w

eek there one day."

1 6
1 9 3
8 7 2 5

7
6 9 2 4

3
3 5 7 4

5 2 6
1 6

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Communicatie (1) 
 

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

 
 

A - Bijbels kalligraaf (15)
B - Nadruk op de tongval (6)
C - Fleurige literaire voordracht van J.C. (11)
D - Het ABC leren (14)
E - Ongeregeld (7)
F - Tijdschrift voor raadslieden (12)
G - Daar wordt niet overlegd in een carréopstelling (17)
H - Bezorgt hoofdbrekens (12)
I - Geen ouderwets communicatiemiddel (11)
J - “We stellen uiteindelijk vast dat dit 
  echt een kasteel is.” (13)

K - Tevreden over de tekstinhoud (7)
L - “Wil je mijn biceps voelen?” (15)
M - Tijdgebonden gedicht (7)
N - Bezoekerspas (13)
O - Lastpost (11)
P - Dat krijg je als Frans Duijts 
  Engels gaat zingen (16)
Q - Tegenovergestelde 
  van voorzeggen (8)
R - Hiermee schrijf je 
  felle teksten (3,7,3)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Johan Coolen
      uit Hulsel

met de oplossing: ‘Afsluitprovisie’

Johan heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

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

Cryptofilippine
Communicatie

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 48

Incum
bent: Person of liveliest interest to the outcum

bents.
-- Am

brose Bierce

4 2 6 8
2 1 7 9

5 4 1 3
6 3 4
2 6

9 6 2
7 1 9 6

6 1 7 3
4 8 3 5

D
ub

be
l z

ie
n

DecemberDecember

Creativiteit is het zien van dingen op een andere manier dan de meeste mensen. 
Hieronder een paar leuke tekeningen waar de ene persoon iets anders in ziet 
dan de andere. We helpen je een beetje op weg.

Welke 2 dieren
zie je hier in?

Welke vogel
herken je hier,
of is het toch
een andere
verschijning?
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Op 9 en 10 december heten we u van harte 

welkom tijdens de Bold Unique Days met THEO 

bij Oogwereld van den Borne Bladel. Onder het 

genot van een hapje en drankje kunt u onze 

nieuwste THEO collectie komen bewonderen 

en passen.

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Sniederslaan 25C, Bladel ·  0497 383353  ·  www.oogwereld.nl

10% KORTING
op een complete bril*

9 & 10 december

Bold Unique      days MET THEO

EINDEJAARSACTIE
tot 50% korting 

op alle showroommodellen 
zolang de voorraad strekt.

EINDEJAARSACTIEEINDEJAARSACTIE
tot 50% korting tot 50% korting 

op alle showroommodellen 
zolang de voorraad strekt.

Verandahome Hapert
Hoogakker 2F
5527 AE Hapert
T. 0497 382 346

Openingstijden
Ma Gesloten
Di t/m vr 11:00 - 17:00
Zat 10:00 - 16:00 www.verandahome.nl

Verandahome is aangesloten

bij Overkappingadviseurs.

*Vraag naar de voorwaarden.

VOORDEELVOUCHER
35% korting op alle webshopartikelen 
bij aankoop van een veranda, tuinkamer of 

glazen schuifwanden.

ISOLATIEVOORDEEL
bespaar €142,- per Solar rolluik*.

Ontdek de energiebesparende en duurzame 
eigenschappen van rolluiken. 

WIN EEN HANGSTOEL
Iedere bezoeker maakt tijdens de 

eindejaars voordeelweken kans op een 

supercomfortabele hangstoel

eindejaars voordeelweken bij verandahome
van vrijdag 2 t/m vrijdag 23 december

profiteer nu
nog van onze
2022 prijzen!*
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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.

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

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.

KERSTBOMEN
Alle bomen € 10,-. Zelf er uit halen met eigen 
gereedschap. Vrijdagmiddag, zaterdag en 
zondag gehele dag. Neterselseweg 12, Bladel.

Braun 100 staafmixer, nieuw, met garantie. 
€ 75,00. Tel. 0497-592147.

Grote pakken hooi van ca. 300 kg. € 50,- per pak.
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.

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

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.

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

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

Han Wag Goretex wandelschoenen, nieuw, 
maat 42. € 175,-. Tel. 0497-643588.

Zwaar gietijzeren kolen/houtbak € 60,-. 
Ledikantje 50-er jaren € 50,-. Antieke 
verstelbare stoel € 25,-. Tel. 06-83918582.

Gebruikte koelkast, model tafelhoogte. € 15,00.
Tel. 06-11365459.

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

± 6 m2 vloertegels voor binnen, kleur antraciet.
T.e.a.b. Tel. 06-53767973.

Hondenmand voor grote of kleine hond.
€ 15,-. Tel. 06-46347552.

Zwaar gietijzeren kolen/houtbak, € 40,-.
Tel. 06-46347552.

Diverse analoge fotocamera's. Tel. 06-34412325.

Rechthoekige gray oak eettafel, 190 cm L, 98 
cm Br, 78 cm H. € 75,00. Tel. 06-31331312.

TE HUUR BOVENWONING
Kerkstraat 45, Hapert. Vanaf 1 januari 2023.
Tel. 06-10921964. 

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: 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.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp in Hapert. 
1x per week voor ongeveer 3 uur. 
Dag en tijd in overleg. Tel. 06-22263042.

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

VERLOREN: Blauwe oude fietstas in fiets/
wandelpaadje tussen Lindestraat en De Voren, 
Hapert op 15 novenber. Tel. 06-23452656.

GEVONDEN: Zwarte fiets- of lockersleutel bij 
fietstunnel Provincialeweg in Hapert.
Tel. 06-41371642.

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

GRATIS AF TE HALEN: 2 matrassen, 70 x 200 
cm + een topdek matras, 140 x 200 x 5 cm.
Tel. 06-53597706.

GRATIS AF TE HALEN: 1 staande schemerlamp 
en 1 hanglamp. Tel. 06-29221228 (voor 18.00 uur)

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: 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.

GEVRAAGD: Jukebox singles uit jaren '50/'60 
uit Amerika en Engeland. Tel. 06-40211690. 

 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
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

CONCERT SIGNS’

Markt 4

CONCERT SIGNS’

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN

eenvoudig via 
onze website.

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

Bestel al je 
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De eerste 16 op de eindstand 
ranglijst mogen een prijs kiezen 
uit onderstaande prijzenkast
  
1. DeWieper 3500
2. MarkAdams 2825
3. WeeWee 2780
4. frankrooijackers 2775
5. Wil 2770
6. LadyViolet 2765
6. Tonka65 2765
8. FransHendriks 2740
9. GerbenvdHeijden 2730
10. Bjorn 2705
10. Castelinni 2705
12. Louistheking 2695
13. robindirkx_ 2670
14. TFR 2665
14. Geertvdbisen 2665
16. RavivdHeijden 2660
18. EricvandeVen 2640
19. Siemvanluff elen 2635
20. Wilma 2595
21. HarmBruininx 2575

22. JanB 2570
22. maurice1978 2570
25. Wieger 2545

Kijk voor de actuele en 
volledige stand op

pc55-wkpool.nl/ranking

Tussenstand PC55 WK pool per 30-11

Ik ben fan van Wim Kieft. In 1988 stond ik 
in Gelsenkirchen achter de goal toen hij 
ons met een mysterieuze kopbal naar de 
halve finale van het EK loodste. Voor de 
patatgeneratie: in die tijd waren er ook 
nog staanplaatsen in een voetbalstadion. 
Wim bleef nuchter na die wereldberoem-
de kopbal en is dat nog steeds. Als men-
sen het heel erg met zichzelf getroff en 
hebben (zoals die presentator van De 
Wereld draait door, kan even niet op zijn 
naam komen), zegt Wim op tv altijd heel 
treff end: die is wel heel erg in zichzelf 
gaan geloven.

Nog een voorbeeld. Dirk Kuijt werd in 2017 
de held van Feyenoord en een groot deel 
van Nederland. Hij maakte zijn 100e doel-
punt voor Feyenoord in de kampioens-
wedstrijd! Even later ruilde hij zijn vrouw 
in voor een jonger exemplaar en werd 
zijn gezicht en kapsel omgevormd tot 
een derderangs filmacteur uit de jaren 
vijftig. Hij wou meteen hoofdtrainer van 
Feyenoord worden maar werd afgelopen 
week na zeventien wedstrijden ontslagen 
bij ADO. Vanwege de slechte resultaten, 
maar de spelers hadden na twee weken 
al genoeg van zijn rare fratsen en wissels. 
Maar Dirk neemt als een heuse dorps-
pastoor afscheid: ‘Ik heb nog nooit aan 
mezelf getwijfeld en bedank iedereen die 
mij deze kans bij ADO heeft gegeven.’

Wie vooral niet in zichzelf is gaan gelo-
ven, is Steven Bergwijn. Hij raakt heel het 
seizoen nog geen knikker en doet dat ook 
op dit WK niet. Vreemd eigenlijk dat hij 
überhaupt mee mocht en Donny Malen 
niet. Maar hij mocht mee en werd zelfs op 
de persconferentie naar zijn mening ge-
vraagd. Daar was hij niet van gediend en 
kwam drie keer niet verder dan ‘ik sluit me 
aan bij de vorige spreker’. Wat een hork. 
Nou heb ik dit WK sowieso nog weinig 
Oranjespelers getroff en met een eigen 
mening, ze zijn veel te lief voor elkaar, 
maar dit kan natuurlijk écht niet. Pure 
minachting naar de Nederlandse kijker, 
zo schreef Valentijntje in zijn krantje. Aan-
voerder Van Dijk durfde overigens nog 
wel een heel klein beetje kritiek te leveren. 
Marco van Basten zou nooit echt positief 
zijn volgens hem. Twee dagen later komt 
hij  met een statement (lees: boodschap) 
dat hij spijt heeft van zijn reactie richting 
Van Basten. Dan ben je helemaal een 
slappeling natuurlijk. Aanvoerdersband 
inleveren, maar aan wie? Ik zeg Malacia.

Maar hoe zou het met Lowietje zijn? Hij 
oogde heel relaxed op de training en no-
digde zijn vrouw zelfs uit voor een wippie 
in het hotel. Hopelijk zet hij ook zijn spe-
lers snel op scherp, want als Lowietje niet 
meer in zichzelf blijft geloven, kunnen 
we maar beter meteen naar huis gaan. 
Terug naar Dirkie Kuijt; hij wordt bij ADO 
opgevolgd door niemand minder dan 
Dickie. Dat scheelt maar een letter maar 
het scheelt enorm op het gebied van 
voetbalkennis en ervaring. Dickie is 
onlangs 75 jaar geworden, is al 4 keer 
gestopt en wordt nu voor de 5e keer her-
intreder. Met een beetje geluk loodst hij 
ons over 4 jaar wél naar het WK-goud!

Koning Voetbal

column
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

Wie vooral niet in zichzelf is gaan gelo-
ven, is Steven Bergwijn. Hij raakt heel het 
seizoen nog geen knikker en doet dat ook 
op dit WK niet. Vreemd eigenlijk dat hij 
überhaupt mee mocht en Donny Malen 
niet. Maar hij mocht mee en werd zelfs op 
de persconferentie naar zijn mening ge-
vraagd. Daar was hij niet van gediend en 

In zichzelf
gaan geloven
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
De Advent is begonnen. We hebben in de pa-
rochie een Adventswijzer gemaakt met prak-
tische tips voor deze bijzondere tijd. Hij is ook 
te lezen via onze website. Je kunt zelfs mee-
doen met een preekwedstrijd! Er is een mo-
ment in de Advent dat we samen even adem-
halen: Zondag Gaudete (11 december). Dat 
betekent ‘verheug jullie’. We zijn dan halver-
wege onze voorbereiding op Kerstmis. Kinde-
ren in de parochie mogen dan een kerststal-
letje meebrengen naar de gezinsviering van 
11.00 uur. Voor onze nieuwe communicanten 
is dat ook de startviering. Zij krijgen een kin-
derbijbeltje cadeau. En voor alle kinderen is 
er na afloop iets lekkers. Van harte welkom! 

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 3 december
16.30 uur: Bladel, biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. parochiekoor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

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)

Maandag 5 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Nicolaas
Dinsdag 6 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel 
                 Gebedsviering

H. Ambrosius
Woensdag 7 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Hoogfeest: Onbevlekte 
ontvangenis van de 
Heilige Maagd Maria
Donderdag 8 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

Vrijdag 9 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 10 december
16.30 uur: Bladel, biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Parochiekoor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                  (m.m.v. gemengd koor)

Zondag Gaudete
Zondag 11 december
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Dameskoor)
  Viering met communicanten

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 10 en 11 december)

Bladel zaterdag:
- Alda van de Put-Luyten
- Nol Maandonks
Bladel zondag:
- Frans Klessens en Anja Klessens-Teurlings
- Ria Buijtels-Meulenbroeks
- Lies van Gerwen-Lemmens 
  (nms. Jan en kinderen)
Casteren:
- Ter ere van de H. Elisabeth
Hapert:
- Overleden families Geeven en Bierens (f)
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan en Nella van de Ven-Coppens
- Kees Plasmans
- Ans Wouters (vw. verjaardag)
Hoogeloon:
- Janus Beex en Janske Beex-van Helvoirt (f)
- Overleden familie Goossens-Beex (f) 
- Sjef Craninckx
- Toon Meulenbroeks

Mededelingen:
-  Op dinsdagen is er gebedsviering om 09.15 

uur in de Severinuskapel in Hapert. 
-  In de Advent is er elke woensdag, om 19.30 

uur, een bijbeluurtje in de pastorie. Er staan 
ook andere suggesties voor de voorberei-
ding op Kerstmis in een Adventswijzer die 
achterin de kerk ligt. 

-  Het Adventsproject dit jaar is voor de onder-
steuning van aanstaande moeders die het 
moeilijk hebben. Elk weekend is daarvoor 
de collecte. In de PC55 staat meer informa-
tie daarover.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

2e Zondag van de Advent
Zaterdag 3 december
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Rini Somers
- Overleden ouders Leonardus Somers 
  en Angelica Moerings
- Overleden grootouders Adrianus Somers 
  en Adriana Akkermans en overleden familie
- Overleden grootouders Marinus Moerings 
  en Antonia Verbunt en overleden familie

Zondag 4 december
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Overleden familie 
  Goudsmits-van den Borne
- Jan Jansen
- Jaargetijde Sjef Merckx
- Uit dankbaarheid voor 60-jarig huwelijk 
  van Janus en Zus Sanders-Kraayvanger 
  en voor de overleden familieleden Sanders 
  en Kraayvanger

Maandag 5 december
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 6 december
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de weldoeners van de kerk

Woensdag 7 december
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Onbevlekte 
Ontvangenis van de 
Heilige Maagd Maria
Donderdag 8 december
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 9 december
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 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 4 december: 10.00 uur. Ds B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 11 december: 10.00 uur. Dhr. Wijbenga, kerkelijk werker, 
uit Veldhoven
Zondag 18 december: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries           

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 18 december: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond, 4e Advent

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

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

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
 10.00 uur-11.30 uur: Stg. Mobiliteit de Kempen
  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
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
  Na de middag is het voortaan gesloten

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

AGENDA 
MAANDAG 

5 DECEMBER 
T/M 

VRIJDAG 9 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 11 december: 10.00 uur.
- Zaterdag 24 december: 19.00 uur. 
  Kerstavond. Samenkomen om de geboorte 
  van Jezus te gedenken. Intentie: Jan Beijens,
  Thom van der Heijden en Ria van der 
  Heijden-Lavrijsen, fam. Broeckx-Vissers, 

  fam. Castelijns-Hendriks, Sjef Hooijen, 
  Jos en Corry en Martien van Schagen, 
  fam. Janssen-Lukassen en 
  fam. Van de Velde-Bosch.

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

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

Mark Mariën

Om iedereen persoonlijk 
te bedanken is onmogelijk. 

We hebben veel warmte 
mogen ontvangen 

door de vele mooie kaarten, 
persoonlijke brieven, bloemen, 

appjes en bezoekjes 
die we de afgelopen periode 

hebben gehad na het 
plotselinge overlijden van 

onze Mark. 

Mark

Waar wij gaan,
daar ga jij met ons mee...

Wim, Anita en Geert  

EERSEL - Op donderdag 8 december zal 
de derde Taizéviering van het seizoen 
2022/23 in Eersel plaatsvinden. 

Deze viering is zoals gewoonlijk in het Protes-
tantse kerkje, Markt 38, en begint om 19.30 
uur.

Kenmerken van een viering in de stijl van de 
oecumenische broedergemeenschap van 
Taizé in Frankrijk zijn het lichtaltaar, de vele 
herhalingen van de korte liederen die als 
een mantra werken en de stilte voor eigen 
overweging. 

Het lichtaltaar, waar iedere bezoeker een 
kaarsje kan aansteken halverwege de vie-

ring, symboliseert de overwinning van het 
Licht op de duisternis. Het Taizékoor, onder 
leiding van Eelco Kroon, neemt de bezoeker 
mee in de meditatieve sfeer. 

We nodigen iedereen, ongeacht achter-
grond of levensbeschouwing, van harte uit 
om samen met ons het verlangen naar het 
Licht in onszelf aan te wakkeren en gaande 
te houden. 

Voor meer informatie over de vieringen in 
Eersel kunt u gaan naar onze website: 

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in Protestantse kerkje Eersel

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 kerstsfeer bij de Jacobushoeve



322 december 2022

Dinsdag-Zaterdag 10-17 uur Dorpsstraat 15 5561AS Riethoven 040-2013103 

Dat Zit Majestic 
2 motoren Sta op
Adviesprijs € 4488
Voorraad voordeel 
€ 3469

Gealux 701
2 motoren Sta op 
Adviesprijs € 3663
Voorraad voordeel
€ 1999

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

Gealux Milton
Handmatig
Adviesprijs € 2099
Voorraad voordeel €
1199

Gealux 8002
Sta op
Adviesprijs € 3639
Voorraad voordeel
€ 2499

Gealux Twinz 7023            
2 motoren sta op
Adviesprijs € 4023
Voorraad voordeel
€ 3199

Gealux Twinz 8230            
2 motoren sta op
Adviesprijs € 3575
Voorraad voordeel 
€ 2999

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

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

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

De Grootste voorraad van Brabant 

250 Relaxfauteuils direct leverbaar

De Toekomst TW068
3 motoren
Adviesprijs€ 4056
Voorraad voordeel
€ 3449

De Toekomst TW170
3 motoren XL  
Adviesprijs € 4597
Voorraad voordeel
€ 4099

De Toekomst TW151
3 motoren Sta op 
Adviesprijs € 3554
Voorraad voordeel
€ 2999

De Toekomst TW092
3 motoren Sta op 
Adviesprijs € 3554
Voorraad voordeel
€ 2999

De Toekomst TW082
3 motoren Sta op 
Adviesprijs € 3554
Voorraad voordeel
€ 2999

De Toekomst TW151

De Grootste voorraad van Brabant 

De Toekomst TW170 De Toekomst TW151De Toekomst TW151De Toekomst TW068De Toekomst TW068 De Toekomst TW170

Dat Zit Majestic 
2 motoren Sta op Gealux 8002

250 Relaxfauteuils direct leverbaar250 Relaxfauteuils direct leverbaar


