
23 december 2022

                                     
                                     

                  Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem         Oplage 17.300 

23 DECEMBER 2022

WEEK 51

en eenen en en eeneenen en eeneen  Pr ett ige   Pr ett ige FeestdagenFeestdagenFeestdagenFeestdagenFeestdagengezond gezond 20232023

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

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

Huis verkopen?
BEL 0497-369193

MERBA - Schoonmaakbedrijf zoekt per direct een SCHOONMAKER/SCHOOKMAAKSTER
4 avonden • 11,5 uur per week • Locatie Bladel

Kijk voor de vacature op merba.nl
Geïnteresseerd?  Stuur uw gegevens naar: info@merba.nl of bel naar 06-34233220

Informatie voor de inwoners van 
de gemeente Bladel

28-31
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vanaf dinsdag 27 december

Opruiming op
alle Kerstartikelen, 

Sfeer- en Woondecoratie
tot 50% KORTING

Tuincentrum Groenen 
Wenst U

Prettige Feestdagen 
& een Bloeirijk 2023!

Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Maandag:  12:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Di. t/m vr:  09:00 - 18:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl 

Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks

Fijne Feestdagen

(20%)

(30%)

(50%)

IN DE KEMPEN

HAPERT - De eerste 
zondag van het nieu-
we jaar staat bij de 
Pintewippers in Ha-
pert traditiegetrouw 
het danstoernooi op 
het programma. In 
2023 is het echter 
de tweede zondag, 
namelijk zondag 8 
januari. Ook dit jaar 
is er weer een goed 
gevuld programma. 

Vele danseressen (en enkele dansers) uit de 
regio en ver daarbuiten zullen in Hapert pre-
sent zijn om op de tweede zondag van het 
nieuwe jaar weer in competitieverband de 
strak ingestudeerde dansen aan de deskun-
dige jury van de SVD te tonen. MFA Hart van 
Hapert is door de vele mogelijkheden en het 
ruime podium een ideale locatie. 

De organisatie mag zich weer verheugen met 
± 80 aangemelde dansen. De opening van 
het toernooi zal plaatsvinden om 09.30 uur, 
waarna direct wordt gestart met de minioren 
en de junioren A. Het middagprogramma be-
staat uit optredens in de categorieën junio-
ren B en senioren. Om ± 17.00 uur wordt het 
programma afgesloten met de prijsuitreiking. 

Het toernooi wordt georganiseerd onder de 
vlag van het SVD en telt mee als kwalificatie 
voor het Nederlands Kampioenschap. 

Zoals gebruikelijk zal Hapert tijdens het toer-
nooi ruim vertegenwoordigd zijn. De organi-
serende carnavalsvereniging wordt door de 
dansgarde vertegenwoordigd bij de Minio-
ren, Junioren A en Senioren. Het beloofd dus 
ook dit jaar weer een boeiende dag te worden 
die een bezoekje aan MFA Hart van Hapert 
meer dan waard is. Carnavalsvereniging de 
Pintewippers, en in het bijzonder haar dans-
gardes, nodigen u dan ook graag uit om een 
kijkje naar zoveel dansstrijdlust te komen 
nemen. De entree bedraagt € 4,- voor volwas-
senen en € 3,- voor kinderen tot 12 jaar.

Zondag 8 januari 
danstoernooi 
cv de Pintewippers

Nieuwjaarsconcert 
muziekvereniging Sirena

HOOGE MIERDE - Op zondag 8 januari 2023 laat muziekvereniging Sirena weer met 
veel plezier van zich horen. De muzikanten van Sirena zijn na de zeer succesvol-
le en drukbezochte Promsconcerten meteen aan de slag gegaan om een feestelijk 
programma in te studeren waarmee het nieuwe jaar 2023 muzikaal ingeluid wordt. 

Tijdens dit concert zullen de verschillende geledingen van zich laten horen: eerst de jeug-
dige slagwerkers van de jeugddrumband o.l.v. Angela Aarts, daarna de drumband o.l.v. 
Johan van Otterdijk en tot slot het harmonieorkest o.l.v. Harold Lenssen. Een bijzonder 
onderdeel van het concert is een werk voor dwarsfluit en orkest waarin de solopartij met 
verve vertolkt wordt door Nimke Nijho� -Verhees. Voor het echte nieuwjaarsgevoel mag 
een Weense wals natuurlijk ook niet ontbreken op het programma. 

Het concert vindt plaats in Café Restaurant De Bijenkorf, Myrthaplein 8 in Hooge Mierde. 
Aanvang is om 11.00 uur. Wij hopen je te zien om samen te proosten op een mooi 2023!

Op dinsdag 27 
december wordt 
voor de 47ste 
keer de traditio-
nele veiling van 
Amerikaans ei-
kenhout gehou-

den bij de Bosschuur De Meren, Merenweg 
2A in Wintelre. 

De veiling vindt zoals altijd plaats in een 
sfeervolle omgeving onder genot van ‘koek 
en zopie’. Het hout is geschikt voor de open 
haard of houtkachel. De route naar Bos-
schuur De Meren wordt die dag in de omge-
ving aangegeven met bordjes. 

Om 10.00 uur begint de veiling bij opbod. De 
omvang van de stapels hout varieert van een 
halve tot drie à  vier kubieke meters. Is je bod 
geaccepteerd? Dan is het de bedoeling dat je 
het hout direct meeneemt. De kopers die het 
hout ter plaatse willen verzagen, moeten de 
veiligheidsregels, zoals het gebruik van een 
zaagbroek, veiligheidsbril en oorbeschermers, 
in acht nemen. Er zijn dus zowel stapels hout 
voor de klein- als de grootgebruiker aanwezig.

De opbrengst van de verkoop wordt door ge-
meente Eersel geschonken aan: 
-  Voedselbank De Kempen. Zij helpen men-

sen die tijdelijk niet in hun eigen levenson-
derhoud kunnen voorzien. Daarbij hebben 
zij een netwerk aan adviseurs om zaken in 
hun dagelijks leven op orde te krijgen.

-  Stichting Leergeld Veldhoven/De Kem-
pen. Ouders/verzorgers van schoolgaande 
kinderen kunnen hierop een beroep doen 
als zij voor hun kind(eren) bepaalde binnen- 
en buitenschoolse activiteiten niet kunnen 
betalen.

Voor meer informatie over de verkoop kun 
je contact opnemen met de gemeente via 
(0497) 531 300 of gemeente@eersel.nl.

Veiling van open 
haardhout

Vorige week 
hebben we in sa-
menwerking met 
stichting Trees 
for All weer 1.500 
bomen en strui-
ken geplant in 

onze gemeente. Dit zijn allerlei soorten die 
in deze omgeving thuishoren, zoals de ge-
wone esdoorn, Europese vogelkers, winte-
reik, zomereik, beuk, tamme kastanje en 
hazelaar. Trees for All (externe link) is een 
erkend goed doel dat wereldwijd bomen 
plant met de hulp van donateurs. Verschil-
lende bedrijven, maar ook particulieren 
dragen zo bij aan onze mooie groene ge-
meente. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Deze bomen zijn onderdeel van de 400.000 
bomen die de gemeente Eersel tot aan 2030 
plant met Plan Bos&Boom. Bomen zorgen 
voor gezonde lucht en voor een fijne plek op 
aarde: voor mens en dier. Ze dragen bij aan 
een grote verscheidenheid aan leven van 
planten en insecten tot paddenstoelen en 
schimmels. Bovendien hebben ze een posi-
tieve invloed op klimaatverandering. Ze halen 
CO2 uit de lucht én zorgen voor schaduw op 
warme dagen. Wat willen we nog meer!

Volop nieuwe aanplant 
van bos en boom
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EERSEL - Atletiekvereni-
gingen hebben vaak een 
regionale functie. Dat geldt 
voor GVAC uit Veldhoven, 
AVR uit Reusel en zeker ook 
voor DES uit Eersel. Uit veel 
omringende dorpen komen 

sporters wekelijks naar DES om in team-
verband onder deskundige leiding te spor-
ten. Het aanbod van DES is divers.

Voor de florerende jeugdtak bieden we 
jeugdatletiek, looptrainingen, bostrainingen 
en stimuleren we deelname aan wedstrijden, 
speciaal voor de jeugd. Voor volwassenen 
bieden we recreative looptrainingen en ook 
wedstrijdlopers komen aan hun trekken. En 
dit jaar startte een nieuwe groep met atletiek 
voor senioren en masters. 

Last but not least is er een wandelafdeling.
Iedere woensdag- en vrijdagochtend om 09.00 
uur vertrekt een groep wandelaars vanaf het 
DES-honk op de Dieprijt voor een wandeling 
door bossen en heide. Na ongeveer 1,5 uur zijn 
ze weer terug en kletsen nog wat na met een 
kop ko� ie of thee. Nordic walking doen we ook 
2x per week. Op woensdag- en zondagoch-

tend om 09.00 uur vertrekt een groep voor een 
wandeling van ruim 1,5 uur en sluit die gezellig 
af met ko� ie of thee in het DES-honk.

Ben je nieuwsgierig en wil je eens kennis-
maken? Kom gewoon naar het DES-honk, 10 
minuten voor 09.00 uur en loop vrijblijvend 
een maandje mee. Daarna beslis je pas of je 
wel of niet lid wilt worden. En gedurende de 
proefperiode ben je toch gewoon verzekerd 
volgens de voorwaarden van de Atletiekunie. 
Voor de liefhebbers van nordic walking is er 
ook gelegenheid om 5 instructielessen te krij-
gen tegen een kleine vergoeding, die je terug 
krijgt als je DES-lid wordt. Meer info is te vin-
den op de website van DES of bel voor wan-
delen naar Tom (06-13164877) en voor nordic 
walking naar Ien (06-53570541).

Zondag 15 januari Dieprijtcross en
winterwandelingtocht
DES organiseert elk jaar de Dieprijtcross 
vanaf recreatiepark Ter Spegelt. Deze cross 
voor jeugd en ouderen is een onderdeel van 
een zeer populair Kempische crosscompetitie 
en vindt plaats op zondag 15 januari. Voor het 
eerst wordt de cross aangevuld met een wan-
deltocht, die ook starten vanaf Ter Spegelt.

Wil je kennismaken met onze mooie bossen, 
Pannegoor, Cartierheide of Spijkertse Heide, 
kom dan naar Ter Spegelt op 15 januari en 
schrijf je in à € 3,00 voor een tocht van 8, 11 of 
20 km. Aan de finish heb je een compliment 
en een consumptie verdiend. Starten is mo-
gelijk vanaf 09.00 tot 11.30 uur. Behalve voor 
de 20 km is de laatste starttijd om 10.30 uur.
Weg met de winterblues, loop mee met deze 
mooie wintertocht. We zien je graag!

www.avdes.nl

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

OPENINGSTIJDEN
ROND DE

FEESTDAGEN

24-12 van 07.30 - 16.00 uur
25, 26, & 27/12 gesloten 
28, 29 & 30/12 van 07.30 - 17.30 uur
31/12 van 07.30 - 16.00 uur
1, 2 & 3/01  gesloten
4/01 van 07.30 - 17.30 uur

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een 

Winkeldame
voor 20 uur p/w

voor de 
winkel in Hapert

Zondag 15 januari Dieprijtscross 
en winterwandelingtocht
atletiekvereniging DES

REUSEL - Op zaterdag 31 december or-
ganiseert Stichting Paardensport Accom-
modatie Reusel, in samenwerking met de 
HMT (de Historische Motoren en Tractoren 
Vereniging), de tractoronderdelenbeurs in 
(en om) manege de Meulenhaoi in Reusel. 

Na een periode van twee jaar zonder beurs, 
verwachten we net als in de eerste jaren een 
groot aantal bezoekers. De beurs is van 08.00 
tot ± 13.00 uur en de toegang is gratis. Voor 
het parkeren vragen we € 2,00.

Tractoronderdelen-
beurs in manege 
de Meulenhaoi
Zaterdag 31 december

REUSEL - Het oude jaar goed afsluiten 
en het nieuwe weer starten, dat doen we 
traditiegetrouw met oliebollen. Zaterdag 
31 december verkoopt buurtvereniging 
D’Ekker tussen 10.00 en 15.00 uur (of zo-
lang de voorraad strekt) verse oliebollen 
en wafels. Ze zijn te verkrijgen bij de tent 
achter de bushalte in Reusel. 

Al sinds jaar en dag zijn de met zorg gebak-
ken oliebollen en wafels van buurtvereni-
ging D’Ekker een begrip op oudjaarsdag. De 
buurtvereniging heeft een jarenlange erva-
ring opgebouwd, waardoor u verzekerd bent 
van een overheerlijke oliebol en/of wafel. 
Opbrengst gaat naar de buurtvereniging. 

We begroeten u graag op oudjaarsdag bij 
de tent achter de bushalte in Reusel. Buurt-
vereniging D’Ekker wenst u alvast fijne feest-
dagen en een goede jaarwisseling!

Oliebollen- 
en 
wafelverkoop 
BV D’Ekker
Zaterdag 31 december van
10.00-15.00 uur
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 Deze ed�  e is de laaʦ te PC 55 van d�  jaar. 
PC 55 komt niet u�  op 

� ijdag 31 december en � ijdag 6 januari. 

De eerste PC 55 in het nieuwe jaar 
vers� ijnt op � ijdag 13 januari. 

Redac� e PC 55

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

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

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

korting tot en met 30%

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 

IN AKTIE

Door Renate Mattijssen

REUSEL - Wat doe je als je lang houdbare 
levensmiddelen of verzorgingsproducten 
in de kast hebt staan, waarvan je vrij zeker 
weet dat je ze zelf niet gaat gebruiken? 
Geef ze weg! Dat kan bijvoorbeeld door 
ze in één van de ‘Buurtkastjes’ te zetten 
die de komende weken in alle kernen van 
de Kempen gaan verschijnen. Het gaat 
voedselverspilling tegen en je helpt er een 
ander mee. Sabine Muskens plaatste het 
eerste kastje in Reusel.

Het idee
“Het begon toen ik een keer mijn voorraad-
kast op ging ruimen”, vertelt Sabine. “Het is 
ongelooflijk hoeveel dingen daar inliggen die 
je nooit op gaat eten. In een opwelling ge-
kocht, uit een kerstpakket of weet ik veel hoe 
het er terecht is gekomen. Ik heb een hekel 
aan voedselverspilling, vind dat in deze tijd 
echt niet meer kunnen. Dus bedacht ik dat 
ik er een ander misschien blij mee zou kun-
nen maken. De oplossing was heel simpel: ik 
plaatste een kastje in mijn tuin, zette daar de 
levensmiddelen in en maakte een Facebook-
pagina aan. Op die pagina worden mensen 
uitgenodigd uit het kastje te pakken wat ze 
nodig hebben of er in te stoppen wat ze over 
hebben.”

Krachten bundelen
Het ‘Buurtkastje’ was eigenlijk meteen een 
succes. Sabine: “Toen ik de eerste dag in het 

kastje keek, was er tot mijn verbazing al echt 
veel uitgehaald en bij geplaatst. Dat beves-
tigde mijn vermoeden dat er mensen in mijn 
omgeving zijn die deze hulp goed kunnen 
gebruiken. En dat er mensen zijn die ande-
ren willen helpen. Dat is een fijn idee, dat we 
door heel weinig moeite zoveel verschil kun-
nen maken.” Iemand die aan de andere kant 
van Reusel woont – Maud -  nam al snel con-
tact op met haar. “Ze had precies hetzelfde 
idee als ik gehad maar ik was iets eerder. Ze 
wilde geen tweede kastje plaatsen in Reusel 
maar ze bood wel aan samen de Facebook-
pagina te onderhouden.” 

Verlichting brengen
Op de Facebookpagina staan de locaties van 
de ‘Buurtkastjes’. “Het is ons streven om in 
elke kern van de Kempen één of meerdere 
kastjes te hebben. We weten in ieder geval 
zeker dat in elke kern behoefte is aan voedsel 
dat voor het pakken ligt. Je weet nooit bij wie 
het even niet zo lekker gaat. Met de enorme 
inflatie en de stijging van de energiekos-
ten, zijn er waarschijnlijk meer mensen dan 
je denkt die in financiële nood zitten. Het is 
toch mooi om op deze manier een klein stuk-
je verlichting te kunnen bieden? Ik weet dat 
er aan de andere kant van Reusel ook een 
’Buurtkastje’ staat. De bedoeling van alle 
kastjes samen is dat we gaan samenwerken: 
als er in één kastje heel veel voedsel staat 
en in een andere bijna niets, dan vullen we 
elkaar aan. Zodat iemand iets tekort hoeft te 
komen.”

Niets verspillen
In principe is het de bedoeling dat er alleen 
lang houdbare producten worden geplaatst. 
“Verse groenten blijven niet zo  lang lekker, 
maar onlangs gebeurde het dat er iemand 
een zak puntpaprika’s in de kast had gelegd. 
Die lagen er na een dag nog en het zag er 
niet naar uit dat ze meegenomen zouden 
worden. Toen heb ik ze zelf gepakt, er een 
heerlijke soep van gemaakt en die verdeeld 
in twee porties en in de kast gezet. Toen dat 
bericht eenmaal op Facebook stond, was de 
soep zó weg. Op die manier wordt er niets 
verspild.”

Verschil maken
Sabine werkt zelf in een supermarkt en met 
haar manager is ze al in gesprek of die iets 
kunnen betekenen. “Ik wil alle supermark-
ten vragen om iets aan te leveren. Dat mag 

gerust bij mij bezorgd worden, dan verdeel ik 
het weer over de andere kastjes.” En zo heb-
ben Sabine en Maud het er maar druk mee. 
“Dat is toch niet erg, als je er een ander mee 
kunt helpen. Van een dame die zelf een kast-
je heeft geplaatst, hoorde ik terug dat ze het 
juist zo fijn vond om een nuttige daginvulling 
te hebben.”

Wil je iets doneren – denk bijvoorbeeld aan 
bepaalde items uit het kerstpakket – dan ben 
je welkom het af te geven op Marialaan 118 in 
Reusel. Anoniem in het kastje plaatsen mag 
natuurlijk ook. Het gaat om lang houdbare 
levensmiddelen en verzorgingsproducten. 
Door het schenken van een paar producten, 
kun je een wereld van verschil maken.

Facebook: 
Buurtkastje de Kempen

Buurtkastje de Kempen
Kasten vol levensmiddelen en verzorgings
producten voor wie het nodig heeft

Sabine Muskens plaatste het 
eerste kastje in Reusel
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� j  wensen  je  een  fi jne  Kerst  en  een  � � spoedig  2023!� j  wensen  je  een  fi jne  Kerst  en  een  � � spoedig  2023!

Stichting 
Mobiliteit 

de Kempen

HSV 
’t Rietvoorntje

Hapert Zanggroep 
Medium

Hendrikx deuren 
& 

kozijnen

SENIOREN BESTELLIJST

HOLLANDSE KEUKEN

MARKT 5 • HAPERT • 06-54601414 WWW.KEMPENGENOT.NL

Boerenkoolstamppot
gehaktbal of rookworst

Zuurkoolstamppot
rookworst of sucadelapje

Hutspot
speklapje of stoofvlees

Rode kool met puree
stoofvlees of varkensdraadjesvlees

Witte bonen in saus met puree
speklapje of varkenslapje

Erwtjes en wortel met gekookte aardappel
visfilet of kip champignon

Bloemkool met aardappels in schil
gehaktbal of varkenslapje in jus

Snijboontjes met aardappels in schil
varkenshaas in roomsaus of gehaktbal

Macaroni
met gehakt

Pasta spinazie-room 
vis of vega

Chili con carne
rijst of aardappelpuree

Kipsaté
nasi / bami / witte rijst

Ajam ketjap
nasi / bami / witte rijst

Babi pangang
nasi / bami / witte rijst

€ 7,50 aantal BUITENLANDSE KEUKEN € 7,25 aantal

SOEP 0,4 liter aantal

Groentesoep € 2,75

Kippensoep € 2,75

Tomatensoep € 2,75

Mosterdsoep € 2,75

Franse Uiensoep € 2,75

Bospaddestoelensoep € 3,25

Erwtensoep € 3,25

Vissoep € 3,75

OVENSCHOTELS € 7,95 aantal

Schorseneren met aardappelpuree
beenham of vega

Jachtschotel met hete bliksem
runderstoof

Snijbonen met aardappelpuree
gehakt of vega

Prei-room met aardappelschijfjes
kip of vega

Lasagne
gehakt of vega

Extra boodschappen:Naam:

Telefoon:

Bezorgdatum:

Speciaal voor ouderen biedt KempenGENOT een GRATIS bezorgservice aan! U kunt iedere 
week de bestellijst naar wens invullen en de bestelling wordt in overleg bij u thuisbezorgd!

Bezorgdagen: Dinsdag, woensdag en donderdag. 

Vrouwen-
beweging 

Hapert

Protect 
beveiligingen 

de Kempen

Fietstourclub 
RWC 
Reusel

Senioren-
vereniging 

Bladel

Marian Sanders
Goudsmid

Reusel
CV 

de Pintewippers

Bouwbedrijf 
Gebr. 

van Gisbergen 

Zaalvoetbal 
de Kempen 

M&M
Dijkhuizen
voegwerken

WWW.VISITBLADEL.NL
WWW.VISITREUSELDEMIERDEN.NL

Toeristische informatie
Snoeperkes
Routes
Wandelkaarten
Fietskaarten
Ruiterkaarten
Souvenirs (oa dorpen skyline)

Streekproducten

VOOR ALLES
OVER & UIT
DE REGIO 

Hier te
verkrijgen
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MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS!

PUZZEL MEE
O denneboom, o denneboom,

Wat zijn uw takken wonderschoon

Het is een vrolijke kerst bij de lokale ondernemers.
In de diverse advertenties staat een mooie kerstboom.

Welke adverteerder heeft welke kerstboom staan?
Schrijf de naam van de desbetreff ende 

adverteerder op het deelnameformulier.

Tevens staan er kerstletters verspreid in de krant. 
Noteer ook de letters die je hebt gevonden en probeer 

van alle letters een woord te maken.  
Naar welk woord zijn we op zoek?

Veel plezier!

Welke 
kerstboom 

staat in 
de advertentie

WAT KUN JE WINNEN?WAT KUN JE WINNEN?

Schrijf hieronder de naam van de adverteerder bij de juiste kerstboom.

De oplossingen dienen uiterlijk zaterdag 31 december binnen zijn. 
Je kunt dit formulier inleveren of opsturen naar: PC55, Hoefblad 40, 5527 KV in Hapert. 

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

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

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

DEELNAMEFORMULIER
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  Goed Toeven bij Kameraet - Waardebon t.w.v. € 25,-     Liberty Foodbar - Waardebon t.w.v. € 50,-  

  Voedings- en gewichtscoach Heidi van Herk - Een handige katoenen tas met het boek “PuurGezond & Slank in 8 stappen t.w.v. 34,-  

Just Us Catering - Luxe koude schotel voor 4 personen t.w.v. € 50,-    Stappaerts Mode en Wonen - Waardebon t.w.v. € 50,-    

  Brommobiel/Auto Goossens - Wintercheck t.w.v. € 29,95    Auto Service Wil Teurlings - APK t.w.v. €50,-    

  Wijnslijterij Hendriks - Waardebon t.w.v. € 25,-    Spurke - Waardebon t.w.v. € 25,-    

  Van Bommel Optiek - Zonnebril t.w.v. € 59,-    Garage Huijbregts / Carwash Reusel - Wasbox t.w.v. € 13,50    

  Theater ’t Schouw Reusel - 2 kaarten voor de voorstelling van Pieter Jouke (11-02)   KempenGenot - Borrelplank  t.w.v. € 34,50,-  

  Woontrend Hapert - Vloertapijt t.w.v. € 50,-    Wieland - Waardebon t.w.v. € 25,-    
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MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS!

PUZZEL MEE
O denneboom, o denneboom,

Wat zijn uw takken wonderschoon

Het is een vrolijke kerst bij de lokale ondernemers.
In de diverse advertenties staat een mooie kerstboom.

Welke adverteerder heeft welke kerstboom staan?
Schrijf de naam van de desbetreff ende 

adverteerder op het deelnameformulier.

Tevens staan er kerstletters verspreid in de krant. 
Noteer ook de letters die je hebt gevonden en probeer 

van alle letters een woord te maken.  
Naar welk woord zijn we op zoek?

Veel plezier!

Welke 
kerstboom 

staat in 
de advertentie

WAT KUN JE WINNEN?WAT KUN JE WINNEN?

Schrijf hieronder de naam van de adverteerder bij de juiste kerstboom.

De oplossingen dienen uiterlijk zaterdag 31 december binnen zijn. 
Je kunt dit formulier inleveren of opsturen naar: PC55, Hoefblad 40, 5527 KV in Hapert. 

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

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

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

DEELNAMEFORMULIER
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Wij wensen je Wij wensen je 

prettige Kerstdagen prettige Kerstdagen 

en een en een 

gelukkig Nieuwjaargelukkig NieuwjaarP. van de Ven
wenst iedereen 

� jne kerstdagen en 
een gezond nieuw jaar. 

Ook in het nieuwe jaar houden 
wij graag je auto in topconditie!

Het leven is als 
een crypto� lippine!

Vind de juiste 
antwoorden 

en geniet ervan!

BLADEL - Loes Beekman is ouderencon-
sulent van de gemeente Bladel. Zij geeft 
in de bibliotheek een presentatie over de 
onderwerpen zorg, eenzaamheid, wonen 
en welzijn.

Na haar presentatie is er voldoende gelegen-
heid tot het stellen van allerlei vragen. Men-
sen kunnen op deze ochtend ook voor een 
persoonlijk gesprek bij Loes terecht of het 
maken van een afspraak voor een vervolgge-
sprek. Zij neemt diverse folders en ‘De mor-
gen gezond weer op kaart’ mee.

Over Ko� ie en meer...
Iedere woensdagochtend staat tussen 10.30 
en 12.00 uur de ko� ie, thee en een koek-
je klaar. U kunt dan kranten of tijdschriften 
lezen, andere mensen ontmoeten en er liggen 
spelletjes klaar. U hoeft geen lid te zijn van 
de Bibliotheek om deel te nemen. Iedereen 
kan gewoon vrij binnen lopen. Iedere twee-
de woensdagochtend van de maand wordt er 
een activiteit georganiseerd. Loes Beekman 
bijt dus op 11 januari voor 2023 de spits af. 
Aanvang is om 10.30 uur.

Voor activiteiten is wel gewenst dat mensen 
zich vooraf aanmelden. Dit kan via de agenda 
van Bibliotheek Bladel. U kunt zich ook aan-
melden aan de balie van de bibliotheek aan 
de Markt 4 in Bladel.

www.bibliotheekdekempen.nl

Koffi  e en meer... met ouderenconsulent 
Loes Beekman in Bibliotheek Bladel

Wie helpt mee de 
boel ‘bestieren’ bij de 

Kinderboerderij Bladel?
Vrijwilligers gezocht voor alle voorkomende werkzaamheden

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Wie af en toe een kijkje gaat nemen bij De Groene Long ziet dat er lang-
zaam schot in begint te komen. De paden zijn gelegd, er staat bijna een klaslokaal en 
ook de dierenverblijven zijn bijna klaar. Dat is goed nieuws voor de Kinderboerderij 
want de vrijwilligers staan te trappelen om van start te gaan.

Het park groeit elke dag
De bouw van het klaslokaal ligt iets achter op schema, daar kan niemand iets aan doen, 
kwestie van materialen die later geleverd worden dan gehoopt. “Daarmee is ook de start 
van de Kinderboerderij een beetje vertraagd maar het komt eraan”, meldt Toon Hendriks. 
“We zien het park groeien en met een beetje verbeelding zien we de beestjes al grazen. 
Daarmee komen we meteen op het punt waarom wij PC55 ingeschakeld hebben: we 
hebben vrijwilligers nodig en willen graag een oproep doen.”

Vrijwilligers gezocht
Er is behoefte aan gastvrouwen en -heren die de bezoekers willen ontvangen en even-
tueel hand- en spandiensten willen verlenen bij het verzorgen van de dieren. “Allemaal 
op momenten dat het Pius X-College niet aanwezig is. Overdag als er les gegeven wordt, 
dan verzorgen de leerlingen deze taken maar in de weekenden en vroeg in de avonden 
moeten er ook vrijwilligers zijn”, meldt Toon. 

“We zijn blij met iedereen die één of meer uurtjes in de week over heeft. Je mag zelf 
aangeven hoeveel uur je wilt inspringen en of je dat elke week wilt. Wat dat betreft zijn 
wij heel flexibel en blij met iedereen die ons wil komen helpen. De openingstijden van 
het park is straks mede afhankelijk van het aantal vrijwilligers en de mogelijkheden die 
zij hebben.”

Meer info?
Wie interesse heeft, mag zich melden via info@groenelongbladel.nl of langskomen bij de 
stand voor het Gindrahuis in Bladel tijdens de koopzondag van 18 december. De vrijwilli-
gers en bestuursleden van de Kinderboerderij praten je graag bij.
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Schoonmaakbedrijf Roefs 
wenst iedereen 

prettige feestdagen 
en een 

wonderschoon 
2023!

Kerst, Positiviteit, Geluk, 
Gezondheid, Sprankelend, New-Year, 

Kracht, Gezelligheid, 2023, 
Lichtjes, Liefde, Gastvrijheid, 

Vrede, Sportief, Samen.

Vingerhoets Autobedrijf 
Bladel

    Vierde generatie, Eersteklas Service!

De medewerkers van Bibliotheken 
Bladel, Hapert en Reusel

 wensen iedereen Fijne Kerstdagen 
en een goed 2023. 

Graag tot ziens in 
1 van onze 

bibliotheken.

HAPERT - Het was de laatste tijd niet 
makkelijk om een afspraak te maken 
bij de pedicures van Podopraktijk de 
Kempen in Hapert. Maar die tijd is voor-
bij: er zijn drie nieuwe medewerkers 
in dienst gekomen, allemaal  met een 
eigen specialiteit, eigen werktijden 
en bruisend van de energie om zich met 
jouw voeten bezig te gaan houden. Rien 
van der Vleuten stelt ze graag even voor.

Sorry 
“Ik ga gewoon even sorry zeggen”, begint 
Rien zijn betoog. “Ik weet dat het niet makke-
lijk was om een afspraak te maken. We had-
den tijdelijk een personeelsprobleem. Door 
pensionering, andere uitdaging en andere 
verplichting zijn de pedicures die we hadden 
gestopt. Dat was heel lastig voor onze klan-
ten, dat realiseer ik me. Daarom heb ik er alles 
aan gedaan om het team weer op sterkte 
te brengen en dat is gelukt.” 

Nieuwe pedicures
Dat gezegd hebbende is het tijd om de nieuwe 
pedicures even voor het voetlicht te brengen. 
Carissa van Rooij is medisch pedicure en 
werkt op maandag en dinsdag. Annemarie 
Duis is gespecialiseerd in diabetische en 
reumatische voeten en werkt op donderdag. 
Charlotte Jansen is basispedicure en werkt op 
woensdag en vrijdag. “Allemaal vakbekwame 
mensen die zin hebben om aan de slag te 
gaan in onze praktijk”, vertelt Rien. “Je kunt 
ons bellen of online een afspraak maken.”

Podologie
“De pedicure is niet de enige reden om een 
afspraak bij Podopraktijk De Kempen te 
maken: voor alles op het gebied van voeten 
en voetproblemen, kun je bij ons terecht. 
“Ik ben registerpodoloog en orthopedisch 
schoenmaker. Die twee disciplines com-
bineer ik, samen met onze pedicures, om 
onze cliënten de best mogelijke voetzorg te 
kunnen geven. Mijn visie is dat niemand met 

problemen aan de voet moet blijven lopen en 
dat er voldoende mogelijkheden zijn om pijn-
vrij door het leven te stappen. Wij helpen je 
daar graag bij.”

De beste wensen voor je voeten
Het nieuwe jaar begint goed voor Podoprak-
tijk de Kempen. Op volle sterkte qua perso-
neelsbezetting, heel veel zin om cliënten van 
dienst te zijn en gesteund door alle kennis die 

in huis is, lopen de medewerkers het nieuwe 
jaar optimistisch tegemoet. Voor meer in-
formatie over de praktijk of het maken van 
afspraken, ga je naar onderstaande website 
of bel je 0497-382289. 

PODOPRAKTIJK DE KEMPEN 
Oude Provincialeweg 59

5527 BN Hapert
www.podopraktijkdekempen.nl

De beste wensen voor je voeten
Drie nieuwe pedicures bij Podopraktijk de Kempen in Hapert

V.l.n.r: Annemarie, Charlotte en Carissa.

GEZONDHEID
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Vroeger bij ons thuis en waarschijnlijk bij vele
andere was de traditionele afsluiter van het
kerstdiner: Viennetta. 

Nou aten we onlangs buiten de deur met een 
stel vrienden en tijdens het toetje, een dame 
blanche, zegt mijn vriendin ineens: Ik heb pas 
zelf een Viennetta ijsstam gemaakt, die hadden 
we vroeger altijd met kerst. Ze was helemaal 
enthousiast, Superlekker, veel lekkerder dan 
de echte! Het recept staat gewoon op internet. 
Als ik een dag later zelfgemaakte Viennetta 
intik poppen er zo een aantal recepten op. 
Bij nadere inspectie wel allemaal met 
hetzelfde recept, dus van wie het nu is, 
geen idee. Zie hier in ieder geval het 
eindresultaat. Ik was een beetje haastig 
dus ben zelf niet helemaal tevreden over de 
dikte van de laagjes chocolade maar, hij 
was wel superlekker!

Voor iedereen smakelijke feestdagen 

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

Viennetta ijsstam

Ingrediënten
600 ml slagroom
• 1 blikje gecondenseerde melk
• 200 gr pure chocolade
• 25 gr echte boter
• cacao poeder
• cake vorm
• vershoud folie

Bereiding
Bekleed de cakevorm met vershoud folie zodat je de ijsstam na 
het bevriezen makkelijk kan storten. Klop de slagroom tot deze 
begint op te stijven. Mix dan de gecondenseerde melk erdoor 
en klop tot stijve pieken. Smelt de chocolade met de boter au 
bain-marie. Nu kan je op twee manieren de chocolade verwer-
ken. De eerste optie is om op bakpapier dunne chocolade plakken 
te smeren met een siliconen bakkwastje, ter grote van de cake 
vorm. Laat de chocolade hard worden en maak dan laagjes van 
het slagroommengsel in de cakevorm met daartussen de choco-
lade plakken. De andere optie is om de chocolade direct op een 
laagje slagroom-mengsel te smeren. Smeer dunne laagjes choco-
lade op een laagje ijsmengsel om en om. Dit moet best snel ge-

beuren omdat de chocolade snel afkoelt en dan dikker wordt en niet meer goed smeert. Laat de cakevorm een nacht in de 
vriezer opstijven en stort de ijsstam op een mooi bord of plank. Verwijder de folie en bestrooi met cacao poeder. Eventueel 
lepel je er nog wat karamelsaus over voor een nog luxere versie.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

JONG & OUD

Samen-
werken 
als gezin

“Waarom luistert mijn zoon niet gewoon, hij kan toch ook wel een keer de tafel afruimen?”
“Ik doe het meestal zelf, als ik moet wachten tot mijn dochter het doet duurt het allemaal 
veel te lang.”
“De hele dag ben ik alles voor iedereen aan het regelen, ik wordt daar zo moe van!”

Vooral moeders hebben vaak het gevoel dat ze het allemaal alleen moeten doen. Dat alles 
op hun schouders terecht komt. Ze hebben het gevoel dat ze alle ballen in de lucht moeten 
houden en lopen zichzelf regelmatig voorbij in het zorgen voor anderen.

De vraag die dan in mij opkomt is dan of ze hierover praten met hun gezin. Weten de andere 
gezinsleden waar zij tegenaan lopen? Met andere woorden: Krijgen de anderen de ruimte om 
te helpen? Om een taak over te nemen of om mee te denken?

Het lijkt me een hele mooie kerstgedachte, dat alle moeders die het gevoel hebben dat zij 
helemaal in hun eentje het gezin draaiende moeten houden, hulp gaan vragen aan anderen. 
Te beginnen met hulp vragen aan de anderen in het gezin. Dat deze moeders hun zorgen en 
vragen gaan delen en anderen de kans geven om te helpen.

En ja, dan gaat het waarschijnlijk niet op de manier die je zelf had bedacht….. 

Mijn tip is: 
Kijk gewoon de andere kant op en geniet van het moment van rust dat het jou oplevert.

Ik denk dat het veel beter werkt, voor iedereen, als er wordt samengewerkt. En dat betekent dat 
er gepraat moet worden en verwachtingen moeten worden uigesproken. Dus letterlijk taken 
verdelen en de verantwoordelijkheid neerleggen bij degene die verantwoordelijk is. 
Natuurlijk mag je meedenken, maar je hoeft het niet meteen over te nemen.

Ga gewoon eens gezellig bij de kerstboom zitten en hou een ‘gezinsvergadering’. Een mooi 
moment om samen afspraken te maken en om iedereen de kans te geven dingen te vragen of 
uit te spreken. Op die manier komt iedereen aan bod en kom je misschien wel tot hele verras-
sende oplossingen! 

Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en voor het nieuwe jaar:
Een mooie samenwerking binnen het gezin!

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

2e editie 
Haopertse Snertloop 

wordt gehouden 
op woensdag 
28 december!
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

EINDEJAAR WARM 
FAMILIEPAKKET 2022

(Ook voor de kerstdagen)

___Kippensoep (gluten vrij) of

___ Tomatensoep

Foe Yong Hai (Omelet)

Gesneden kipfilet in ketjap saus (glutenvrij)

Babi Pangang (glutenvrij)

Vegetarische Schotel (glutenvrij)

Gesneden biefstuk met gember en lente uitjes (glutenvrij)

8 stuks Mini Loempia’s

2 stokjes saté

Kleine Kroepoek

___ Nasi Goreng of

___ Bami Goreng 

Prijs € 28,80 per persoon
(minimaal 2 personen)

Extra schotel van onze chef!
*Vanaf 6 personen – Kip Cashewnoten 
*Vanaf 8 personen – Geroosterd vlees 

ÉÉ0497-384419
ÉÉ0497-360288
Oude Provincialeweg 23

5527 BM Hapert

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

Door Renate Mattijssen

NETERSEL - De liefde voor de Koninklijke 
Rotterdamse Lloyd een hobby noemen, 
doet de permanente expositie van Ed van 
Lierde uit Netersel geen recht. Het is veel 
meer dan dat: het is een passie, een ver-
liefdheid maar bovenal een gevoel dat je 
niet uit kunt leggen aan iemand die niet 
met het Lloyd-virus geïnfecteerd is. PC55 
ging naar de permanente expositie en 
werd overdonderd door de bijzonderheid 
van de collectie.

Naloper van VOC
Op jonge leeftijd ging Ed van Lierde naar de 
Zeevaartschool in Vlissingen. “Het doel was 
uiteraard om zeeman te worden”, herinnert 
hij zich. “Dat werd ik ook en het is echt bij 
toeval dat ik voor de Lloyd ging werken. Of 
eigenlijk moet je zeggen: bij de familie ging 
horen. Ik ken namelijk geen enkel bedrijf dat 
zo sociaal en warm is als de Lloyd. Iedereen 
die ooit voor deze scheepvaartmaatschappij 
heeft gewerkt, deelt dat gevoel.” Een aantal 
jaren voer Ed ‘de zeven zeeën’ als navigatie 
stuurman. Lloyd was vooral gespecialiseerd 
in routes naar Nederlands Indië. “Noem de 
Lloyd gerust een naloper van de VOC maar 
dan met uitsluitend de positieve zaken daar-
van. Het roven en de onderdrukking komt 
nadrukkelijk niet voor in de tijd van de Lloyd. 
Ik heb alleen maar positieve herinneringen.”

Elephant of the Pacific
Als Ed eenmaal op zijn praatstoel zit, komt hij 
er niet meer vanaf. De herinneringen buitelen 
over elkaar heen. “Het eerste schip waarop 
ik voer werd de ‘Elephant of the Pacific’ ge-
noemd omdat het schip het zwaarst getuigd 
was van alle tot dan toe gebouwde schepen. 
In havens zonder zware kranen kon dit schip 
toch gelost of geladen worden omdat al het 
benodigde, zware laadgerei aan boord was. 
Met dit schip hebben we onder andere een 
waterkrachtcentrale naar de Nieuw Zeelandse 
Fjorden gebracht. Je kunt er soms met je ver-
stand niet bij dat een schip zóveel gewicht 
kan dragen, zonder te zinken. Machtig vind 
ik dat.”

Opvallend
De schepen van de Lloyd vallen op, altijd. 
“Alle naoorlogse schepen werden uitgerust 
met roze masten en de Lloyd werd daarom 
ook wel de ‘Lipstick Lines’ genoemd. Op 20 
mijl afstand kon je de masten herkennen. Het 
ging bij de Lloyd zowel om passagiers als om 
vrachtschepen. Er zijn foto’s van luxe restau-
rants; wat je van de film Titanic kent, zo zagen 
de schepen van de Lloyd er ook uit. Alleen 
zonken die niet bij de eerste overtocht.”

Erfgoed
Zestien jaar geleden begon Ed met het verza-
melen van alles wat met Lloyd te maken heeft. 
“Ik woonde toen nog in het Friese Oudehorne 
en daar begon ik met mijn Koninklijke Rotter-
damsche Lloyd Museum, hoewel ik het zelf 
liever een permanente expositie noem. Van 
veel Oud Rotterdamse Lloyd collega’s kreeg 
ik spullen aangeboden. Mijn collectie groei-
de snel en werd regelmatig bezocht door 
mensen met hetzelfde virus. Ik genoot van 
elke minuut. Door medische problemen heb 
ik in 2018 de collectie overgedragen aan een 
stichting maar dat heeft geen goede afloop 
gehad. Zonder op de details in te gaan: ik heb 
de collectie terug kunnen nemen. We waren 
inmiddels verhuisd naar Netersel en daar 
bleek een gebouw met paardenstallen een 
prima locatie te zijn voor de verzameling. Ik 
heb grondig gerenoveerd en alles een plekje 
gegeven. Het gevolg: ik krijg weer regelmatig 
mensen over de vloer die het erfgoed willen 
zien. Ik denk dat zo’n 70% van de bezoekers 
oud medewerkers van de Koninklijke Rotter-
damse Lloyd zijn.”

Indonesië-project
Heel na aan het hart van Ed ligt het Indone-
sië-project. “Via via hoorde ik dat men in In-
donesië bezig was met het ‘terugrenoveren’ 
van de oude Lloyd kantoren naar oorspron-
kelijke, dus koloniale staat. Ik heb toen de 
Indonesië-projecten opgestart, te beginnen 
met het Batavia-project en daarna het Me-
dan-project. In dat project schonk mijn muse-
um zo’n zeventig Lloyd-erfgoed-items. Deze 
liggen nu daar en maken voor altijd deel uit 
van de gezamenlijke Indonesisch-Neder-
landse geschiedenis. Met de hulp van fond-
sen, waaronder de Nederlandse Ambassade 
te Djakarta en Damen/Schelde te Vlissingen, 
mochten deze projecten een succes worden.”

Slamat
In de tuin van Ed, direct naast het Lloyd-Ate-
lier staan twee bijzondere items. In de voor-
tuin staat een schaalmodel van een roze 
scheepsmast die je niet kunt missen. “Een 
poos geleden is de opvallende vlaggenmast 
geplaatst en ik kijk er met plezier naar”, lacht 
Ed, om serieus te vervolgen: “In de achtertuin 
staat een monument, ter nagedachtenis aan 
de ‘Slamat-ramp’  van 1941, de grootste ramp 
in de Nederlandse koopvaardij-geschiede-
nis. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam 
heeft dat oorlogsmonument in 2011 onthuld. 
Vele onschuldige jongens vonden hierbij de 
dood en dat mag nooit vergeten worden. Ik 
heb ook een documentaire gemaakt over dit 
drama en daarvoor in Birmingham, Enge-
land, de destijds nog enige overlevende van 
de Slamat en HMS Wryneck bezocht. Heel 

bijzonder is dat ik ooit een tocht heb mogen 
maken op de hypermoderne, nieuwe Britse 
destroyer HMS Diamond. Ten noorden van 
Kreta naar de locatie waar de Diamond, Wry-
neck en Slamat op de Middellandse zee tot 
zinken werden gebracht.” Als Ed over die er-
varing vertelt, kan hij zijn emoties nauwelijks 
de baas.

Op afspraak
De expositie bij Ed heeft een groot aantal bij-
zondere stukken. “Onderdelen van scheeps-
wrakken die bijna anderhalve eeuw op de 
zeebodem hebben gelegen, schaalmodellen 
van de mooiste schepen, foto’s, a� iches, ap-
paratuur, zeekaarten: je kunt het niet beden-
ken of het is bij de expositie van Ed te vinden 
en maakt het voor liefhebbers van scheep-
vaart zéér de moeite waard om een keer te 
gaan kijken. “Ik open de tentoonstelling alleen 
op afspraak”, meldt Ed voor de zekerheid. “Ik 
wil de tijd nemen voor mijn bezoekers.” Aan-
melden kan door te bellen naar 0497-840999 
of een mailtje te sturen naar lloydexpo19@
gmail.com. 

Wensen
Het lijkt erop alsof de collectie van Ed com-
pleet is maar dat lacht hij snel weg. “Compleet 
is het nooit. Ik heb nog wensen maar daarvoor 
is mijn bankrekening niet groot genoeg. Er is 
een roemrucht emaillen Lloyd-reclamebord 
dat bij een aanstaan de veiling voor € 60.000,- 
tot € 80.000,- van eigenaar gaat wisselen. Ik 
zou zo’n emaillen bord of a� iche dolgraag aan 
mijn collectie toevoegen dus als iemand die 
komt brengen, ga ik ‘m niet weigeren. Maar 
zelf kopen….nee dat kan helaas niet. Het over-
grote deel van mijn collectie is tot stand ge-
komen met gekregen spullen. Doordat ik zo’n 
groot netwerk heb, weet iedereen dat ik zuinig 
op de collectie ben en met liefde behandel.” 
Eén ding is volstrekt duidelijk na een bezoek 

aan het Lloyd-erfgoed van Ed: de liefde voor 
Lloyd zit diep, heel diep. Dieper dan de diepste 
oceaan. 

Foto’s: Ed van Lierde

Liefde voor de Lloyd
Ed van Lierde uit Netersel heeft bijzondere 
collectie in permanente expositie

Zestien jaar geleden begon Ed met het verzamelen van alles wat met Lloyd te maken heeft. “Ik woonde toen nog in het 
Friese Oudehorne en daar begon ik met mijn Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, hoewel ik het zelf liever een 
permanente expositie noem. Van veel Oud Rotterdamse Lloyd collega’s kreeg ik spullen aangeboden. Mijn collectie 
groeide snel en werd regelmatig bezocht door mensen met hetzelfde virus..”
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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

Op mijn werk zit ik tegenwoordig tame-
lijk hoog in de organisatie. Letterlijk dan: 
ik zit op de achttiende verdieping van 
het hoofdkantoor van ons mooie bedrijf 
(figuurlijk ben ik nog steeds een onder-
knuppel). Omdat dit pand nogal ferm de 
lucht insteekt, staat het in de volksmond 
bekend als een zeker lichaamsdeel van de 
CEO die het ooit liet bouwen.

Nu heb ik sinds kort een nieuwe collega, 
met een fobie voor liften. Hij gaat dus het 
liefst met de trap naar boven. Maar dat valt 
nog niet mee als je op de achttiende ver-
dieping zit! Toch ben ik laatst, uit solidari-
teit, een keer met hem meegelopen al die 
trappen op.

Gelukkig staan er op de traptreden hier 
en daar motiverende boodschappen, 
zoals: “Wist u dat modellen traplopen om 
hun benen in goede vorm te houden?”. 
Om te benadrukken dat het goed is voor 
de lijn staan er soms wat getallen tussen: 
‘-1.0 kcal’; een paar treden verder gevolgd 
door ‘-2.0 kcal’ en weer een paar treden 
verder ‘-3.0 kcal’. 

Trouwe lezers kennen mijn voorliefde voor 
getallen, en zullen niet verbaasd zijn dat ik 
dat dan ga narekenen. Eerst eens kijken 
hoeveel hoogte er tussen twee van die 
kilocalorieën zit. Antwoord: 7 traptreden, 
maal (schattenderwijs) 20 cm, da’s 1 meter 
40. 

Vervolgens de formule voor hoogte-energie 
pakken; E = mgh, waarin m de massa is 
van de traploper (laten we die zonder veel 
overdrijving op 100 kg stellen), g de valver-
snelling (10 m/s2) en h het hoogteverschil. 

Hee, dat rekent makkelijk: 1 meter 40 is dan 
1400 joule. Als ik dat drie keer doe, is dat 
4200 joule en dat is, vrij precies, één kilo-
calorie! 

Nu zijn we er bijna: drie keer 7 treden is 
volgens onze bedrijfstrap 3 kilocalorieën, 
maar volgens mijn berekening slechts 
1 kilocalorie. Waar zit hem dat verschil in? 

Het antwoord is eenvoudig: rendement! 
Een mens is net als een verbrandingsmo-
tor: er gaat brandstof in en er komt bewe-
ging uit, maar ook een hoop restwarmte. 
Dat is voor een ‘biologische motor’ niet 
anders… ik zweette als een otter toen ik 
boven kwam.

Slechts een deel van de energie wordt 
nuttig gebruikt. Je zou dit ‘rendemens’ 
kunnen noemen. Het aardige is, dat we uit 
het bovenstaande dit ‘rendemens’ uit kun-
nen rekenen: stel dat iemand inderdaad 
heeft gemeten dat je elke 7 traptreden 
1 kilocalorie verbrandt, dan is het rende-
ment van ‘het motortje mens’ één derde, 
ofwel 33%. 

In een artikel over wielrennen las ik dat het 
rendement van een fietser ongeveer 25% 
is. Bij traplopen blijkt het wat hoger. Dus 
is het rendement bij grotere inspanning 
hoger, want traplopen is intensiever dan 
fietsen. Grappig genoeg is dat bij een 
benzinemotor precies zo: bij zwaardere 
belasting wordt het rendement hoger! 
Dat roept nog de vraag op, waar ik nu 
helaas niet meer aan toe kom: “met welk 
rendement rent de mens?”

Rendemen(t/s)

column

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

keukens • interieurs
parketvloeren

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 - Wij, Wilma Schenning en Gonny 
Schellekens, zijn op zoek naar oud-klasge-
nootjes van de 6e klas van de meisjesschool 
in Bladel. Het gaat over het schooljaar 
1967/1968 en dan gaat het over ongeveer 
60 meisjes van 11 of 12 jaar toentertijd. Nu is 
het jaar, 2022/2023, dat we met pensioen/
AOW gaan.

Daarom willen we op 11 mei 2023 een reünie 
organiseren en wat leuk zou het zijn om daar 
in grote getale aanwezig te zijn. We hopen 
van harte dat het ons gaat lukken en daarbij 
kunnen we wel wat hulp gebruiken met het 
opsporen van die meisjes van 1968. Dus een 
dringende verzoek: ben jij één van die klasge-
noten of ken je iemand, familie of buurtgeno-
ten, dan graag reageren via één van de onder-
staande manieren.

Facebook: reünie 6de klas 1968, e-mail: 
aniekn@aim.com of mobiel: 06-13620254.Heel 
graag tot ziens in mei 2023!

Reünie 6e klas 
meisjesschool 
Bladel
Oud-klasgenoten gezocht!

Bezorgklacht?

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

Laat het ons weten via Laat het ons weten via Laat het ons weten via Laat het ons weten via 
www.pc55.nl/bezorgklachtwww.pc55.nl/bezorgklacht

bijna iedere week 
op de mat!

Ga je van huis weg? Wees dan extra alert 
en doe goed je deur goed op slot, je ramen 
dicht en een lichtje aan. Doe alsof je thuis 
bent, ongeacht of je een paar uur of een 
paar weken weggaat. 

Laat ko� iekopjes staan, zorg voor een be-
woonde indruk door automatische verlich-
ting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur.  
Alertheid is geboden, vooral nu het langer 
donker is buiten.

Het kan iedereen overkomen
Woninginbrekers zijn niet zo selectief als 
mensen soms denken. In ieder huis is er wel 
wat te halen en ze kijken er vooral naar hoe 
makkelijk ze binnen kunnen komen. 90% van 
de inbraken wordt gepleegd door een gele-
genheidsinbreker die zijn slag slaat als de 
kans zich voordoet. 

Het type huis en moment van de dag doen er 
voor deze criminelen niet toe. Kijk voor meer 
informatie en tips op 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk
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Wij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Het team van Pro� le Bito 
wenst je een sportief 2023!

Voor uw feestje, 
groot of klein,

uw gasten 
zullen 

tevreden zijn!
Bel of mail voor de mogelijkheden en voor meer informatie
ook over onze maaltijdservice!

Willy en Ton Lavrijsen
Telefoon 06-13431251
info@justuscatering.nl  •  www.justuscatering.nl

Stichting 
Leerlingen-

opleiding 
Kunst Adelt

Stichting
Wonen 

in Hapert
Stichting 

Energy4Finn
Piccolo IJs 

en Chocolade
Bladel

Speeddating 
De Kempen 

Beheerstichting 
Kerststal 
Hapert

TC 
Netersel

Denim 
Sports 

Bar

Senioren-
steunpunt

d’Ouwe 
Pastorie

Toneel-
vereniging 

het 
Volksvermaak

Jan van de Ven 
elektrotechniek 

BV

J. van Uijthoven 
Bestratingen

Museum 
De 

Sigarenmaker

Autobedrijf 
Kees van der 

Heijden
- Hulsel -

Interesse in deelname aan een 
CPO-project in Hapert? 

Laat het ons weten!

Op 9 november heeft het GBOH een succesvolle voorlichtingsavond georgani-
seerd over een mogelijk CPO-project in Hapert. CPO staat voor ‘Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap’ en is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekom-
stige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. 
Je bouwt dus samen aan je eigen woonwijk.

Tijdens de voorlichtingsavond bleek dat het Hapertse animo voor een gezamenlijk 
nieuwbouwproject groot is. Een flink aantal mensen heeft zijn interesse kenbaar 
gemaakt en er is inmiddels een Vereniging CPO Hapert i.o. (in oprichting) gevormd. 
Deze vereniging zal als aparte CPO groep onder de vlag van de Locatievereniging 
Bladel gaan opereren.

Heb je interesse om samen met je (toekomstige) dorpsgenoten te onderzoeken of we 
een nieuwbouwproject via CPO kunnen realiseren? 

Dan kun je je tot 15 januari 2023 aanmelden via info@gboh.nl onder vermelding van je 
volledige naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. 

Als je vragen hebt of je wil meer informatie dan kun je contact opnemen met
Gijs Heeren via 06 - 250 326 94.
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Wij wensen iedereen
� jne feestdagen en bedankt
voor het vertrouwen in het
afgelopen jaar. Wij zien u

graag terug in 2023!

Garage Huijbregts 
Reusel

MEDEWERKER BUITENDIENST | PARTTIME

WIJ ZOEKEN JOU!
Heb jij twee rechterhanden en affiniteit met dieren, natuur,-en
buitenleven? Mooi! Want wij bieden een brede functie met veel
afwisseling. Je voert werkzaamheden uit voor de kinderboerderij,

kinderopvang en het restaurant.

Scan de QR-CODE voor meer informatie!
Een trekker rijbewijs en ervaring is een vereiste in deze functie.

Turnhoutseweg 46B - t. +31 (0)497-644050

Buurtgezinnen zoekt in de Kempengemeenten voor overbelaste gezinnen 
een steungezin in de buurt.

Bel of mail voor een afspraak: 
Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
Sara van Trigt 06-19190373, sara@buurtgezinnen.nl.        
   

Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
        

www.buurtgezinnen.nl

Gezinnen 
gezocht 
voor wat 
extra liefde

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

ISL 
Installatie-

bedrijf 

Bleyenberg 
Autoschade

Intex
Interieur-

bouw
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Wij wensen u 
hele � jne feestdagen 

en een succesvol, 
gelukkig en gezond 2023!

Team 
Snelders Consulting

De Stoelenbroertjes 
wensen iedereen 
� jne feestdagen 

en een 
gelukkig nieuwjaar!

Heemkundekring 
Pladella Villa 

wenst je 
� jne

feestdagen!

Fijne  Kerstdagen  en  een  m� ie Jaarwisseling!Fijne  Kerstdagen  en  een  m� ie Jaarwisseling!

DUIZEL - We beginnen het nieuwe jaar 
goed met een optreden van de band A Few 
Good Men. Deze vier enthousiaste mannen 
uit de omgeving Eindhoven spelen, zoals 
drummer Marcel het noemt, blues-rock. 
Lekkere muziek dus!

Kom zondag 15 januari naar dorpshuis De 
Smis, Smitseind 33a in Duizel, om tussen 
16.00 en 19.00 uur lekker te genieten van 

muziek, een drankje en een hapje (wederom 
verzorgt door Ivanka). Een prima besteding 
van de zondagmiddag!

Helaas zijn we genoodzaakt i.v.m. stijgende 
kosten € 5,00 entree te vragen. De kaartjes 
zijn aan de deur te verkrijgen of vooraf via 
onze facebookpagina. 

Wij hebben er zin in, dus komt allen!

2e editie Duysels Muziek 
Café met A Few Good Men
Zondag 15 januari
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Vessemseweg 6, 
5528 CC  Hoogeloon
Tel. (06) 53 30 49 76

www.rijschooldekleine.nl

Bedankt voor jullie 

vertrouwen en we zien 

jullie graag rijden 

in het nieuwe jaar

Lange Voren 45 | 5541 RS Reusel
Tel. 0497 64 16 44

www.rijschoolreniers.nl

www.autorijschooldetoekomst.info
Zeegstraat 7

5541 EW Reusel
0497 - 64 42 03

Eikenbos 12 | 5531 MZ Bladel  
Tel. 0497-362020  

www.markant-verkeer.nl

Vessemseweg 6, 

Door Renate Mattijssen

BLADEL - De Hoeksteen organiseert elke 
week activiteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking uit de Kempen. 
Eén van die activiteiten is de Instuif op za-
terdagavond, waar gedanst kan worden, 
waar gelijkgestemden elkaar kunnen ont-
moeten en waar vooral heel erg genoten 
wordt.  Louis Hendriks, Piet Verheijen en 
Inge de Kroon zijn vrijwilligers en vertellen 
over de Instuif die op 14 januari weer ge-
houden zal worden.

De geschiedenis
Louis Hendriks is vrijwilliger van het eerste 
uur. Maar liefst 45 jaar organiseert hij de In-
stuif mee en dat doet hij nog altijd met ont-
zettend veel plezier. “Ik ben ermee in aanra-
king gekomen via mijn schoonvader. Hij was 
al vrijwilliger bij de avondclubs van De Hoek-
steen. Er was in die tijd weinig vertier voor 
mensen met een beperking. Het idee van de 
Instuif was snel geboren en in die tijd begon-
nen we daarmee in Den Herd. Als De Hoek-
steen hadden we destijds nog niet zo’n mooie 
locatie als nu. Meteen vanaf de eerste editie 
was de Instuif een succes. Er werd gedanst 
en gedronken en de deelnemers vonden het 
geweldig om elkaar te ontmoeten.” 

Frikandellen
Piet was er die eerste jaren niet bij, maar de 
verhalen en anekdotes kent hij wel. “De eer-
ste jaren reed er een bus vanaf Donksbergen 
naar de Instuif. Vijftig man in de bus die zin 
hadden in een leuke avond. Die instelling had 
toen nog een eigen bus. Jammer dat dat alle-
maal wegbezuinigd is want nu zijn de deelne-
mers die niet op eigen gelegenheid kunnen 
komen, aangewezen op taxivervoer en dat 

is niet altijd fijn. Soms moeten de bezoekers 
eerder weg en dat is wel eens sneu. Dan zijn 
de frikandellen nog niet geweest en dat is 
voor de meesten toch één van de hoogte-
punten.” Inge lacht: “Ja, soms hebben we een 
thema en dan doen we héél erg ons best op 
de hapjes, maar als er geen frikandellen zijn 
geweest, is de avond niet compleet.”

The Hucklebuck
Inge sprak al even over de thema’s. “Dat is niet 
elke keer maar rond Koningsdag, met carna-
val en nu met Nieuwjaar geven we de Instuif 
net een ander tintje. Sommige deelnemers 
komen verkleed en dat mag natuurlijk. Zeker 
met carnaval is het altijd een groot feest.” Piet 
vult aan: “De kracht van onze Instuif in ons 
clubgebouw is dat het voor iedereen fijn kan 
zijn. Er kan gedanst worden in de zaal, gezel-
lig wat gedronken worden aan de bar en voor 
wie zich even helemaal wil terugtrekken is er 
de huiskamer. Als vrijwilligers houden we de 
deelnemers goed in de gaten, maar we zien 
ook dat ze elkaar opvangen als het even niet 
gaat. Prachtig om te zien hoe het in de loop 
der jaren een hechte groep is geworden. Dat 
zie je vooral als ‘The Hucklebuck’ gedraaid 
wordt: één groot feest.”

Meer deelnemers
De laatste jaren loopt het bezoekersaantal 
een beetje terug. Louis: “Er is minder aan-
was van onderaf. Daarnaast is er veel meer te 
beleven in de wereld, ook voor mensen met 
een beperking. Waar ze vroeger alleen onze 
activiteit hadden, kunnen ze nu ook wekelijks 
kiezen wat ze gaan doen. Toch willen we de 
doelgroep van harte uitnodigen om een keer 
te komen. Er moeten mensen zijn die binnen 
onze doelgroep vallen en nog nooit geweest 
zijn. Je wordt echt snel opgenomen in de 

groep en de vrijwilligers heb-
ben oog voor iedereen. We 
willen dat iedereen zich thuis 
voelt.”

Nieuwjaarsbal met 
PUUR Poporkest
Op 14 januari zal het grote 
Nieuwjaarsbal plaatsvinden. 
“Dat wordt een heel bij-
zondere”, vertelt Inge. “We 
hebben PUUR Poporkest 
gevraagd om een deel van 
de muziek te verzorgen en 
dat gaan ze doen. In 2018 
hebben we ook zo’n avond 
gehad en dat was een groot 
succes. Het is mooi om te 
zien dat lokale verenigin-
gen onze doelgroep ook 
weten te vinden. Het wordt 
beslist geen luisterconcert, 
er mag – nee er moet -  ge-
danst worden.” Voor de en-
tree hoeven de deelnemers het niet te laten: 
€ 1,- en voor een consumptie wordt € 0,80 ge-
vraagd. Louis: “We hebben geen winstoog-
merk, het kan nog voor deze prijzen. We doen 
er heel veel mensen een plezier mee en dat is 
het enige waar het ons om draait.”

Feest
De Instuif is er voor álle mensen met een be-
perking, niet alleen voor leden van De Hoek-
steen. Piet: “Goed om dat een keer te bena-
drukken. Als je bij één van de avondclubs 
bent, moet je lid zijn van De Hoeksteen maar 
bij onze Instuif ben je altijd welkom. Aan vrij-
willigers hebben we geen gebrek, overigens. 
Ook dat is een hechte club die goed op elkaar 
is ingespeeld.” Voor Inge is het telkens weer 

een feest om de groep te mogen draaien. 
“Ik weet nog dat ik het de eerste keer heel 
spannend vond, maar iedereen is zo lief. Ik 
kan oprecht zeggen dat ik nu bij niemand 
de beperking meer zie. We zijn gewoon alle-
maal mensen die genieten van een gezellige 
avond, meer of minder is het niet.”

Info
De Instuif van 14 januari start, zoals gewoon-
lijk, om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Heb 
je een beperking en ben je nog nooit ge-
weest, laat dit dan de eerste keer zijn. Aan-
melden is niet nodig, gewoon gezellig naar 
De Hoeksteen aan de Marktstraat in Bladel 
komen. De Instuif is er voor iedereen met een 
beperking vanaf 16 jaar.

Bij ‘The Hucklebuck’ gaan ze los
Zaterdag 14 januari Nieuwjaarsbal bij De Instuif van De Hoeksteen

Toon Bressers &
Carlijn van der Heijden

Toon Bressers &
Carlijn van der Heijden

ToToT ooooonono Brerer sese serere srsr &
arara lrlr jl jlijilil jlil njnj vavav nana deded rere HeHeH ije jeijieie jeie djdj eded nene
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Inschrijven 
optocht 

cv de Bollemeppers

CASTEREN - Op zaterdag 18 februari 
start om 13:00 uur de carnavalsop-
tocht van CV de Bollemeppers in het 
Bollemeppersgat Casteren.

De optocht start op de hoek van de Wa-
genbroeken/Dorpsstraat, de route gaat 
via de Dorpsstraat, Kerkstraat, Kranen-
berg en eindigt in de Zandstraat.

Iedereen die deel wil nemen aan de op-
tocht kan zich inschrijven via Casteren.
net waar het inschrij� ormulier voor de 
‘Grote optocht’ en de ‘Kinderoptocht’ 
(voor kinderen t/m groep 8) te vinden is. 

Wij hopen op een grote deelname en 
wensen iedereen veel plezier met de 
voorbereidingen.

Optochtcommissie 
CV de Bollemeppers
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Politieke 
kerstgedachte 
Vorig jaar eindigde ik mijn column met de vraag 
wat we zelf kunnen doen om de wereld mooier 
door te geven aan de volgende generaties. 
In Bladel wel gelezen, maar in de rest van de 
wereld helaas niet.

Trump die nog steeds beweert de verkiezingen 
gewonnen te hebben, Poetin die de Oekraïne 
binnenvalt en in de 2e kamer hier in Nederland 
is het de kunst elkaar zo hard mogelijk aan te vallen.
Vluchtelingen slapen buiten, opvangcentra worden in brand gestoken en we 
blijven maar beweren dat we zo tolerant zijn.

In de gemeente Bladel gebeurden er wel hartverwarmende zaken. Na de invasie 
in de Oekraïne plaatste Sasha Tychkovska een oproep op de social media. Ze zou 
foto’s maken op het Rodenbachplein en de opbrengst was voor vluchtelingen. 
Bladel toonde zich gul en er werd een fors bedrag ingezameld.

Toen er woonruimte ingericht moest worden voor vluchtelingen was dit zo 
geregeld; iedereen droeg een steentje bij. De opvang in den Tref afgelopen najaar 
verliep uiteindelijk goed. Dit zijn slechts een paar voorbeelden, gelukkig hebben 
we in onze gemeente wel iets voor anderen over.

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen en de kiezers brachten massaal 
hun stem uit op Bladel Transparant. Maar liefst 8 van de 19 zetels mochten we 
innemen. Dit brengt uiteraard een grote verantwoordelijkheid met zich mee, maar 
ik ben er van overtuigd dat we dit aan kunnen. We zijn in alle kernen vertegen-
woordigd en altijd aanspreekbaar. Dit betekent overigens niet dat we iedereen 
kunnen helpen bij hun bezwaren. Wat we wel altijd zullen blijven doen is luisteren 
naar de inwoners. Wij zitten namens jullie in de gemeenteraad en niet andersom.

Op dit niveau proberen wij als Bladel Transparant een bijdrage te leveren aan 
het welzijn van de gemeente Bladel. De wereld mooier doorgeven aan volgende 
generaties, dat is waar we dagelijks mee bezig zijn.

Persoonlijk ben ik, naast mijn Corine, gezegend met drie geweldige kinderen, 
geweldige schoondochters en schoonzoon en de twee liefste kleindochters en 
liefste kleinzoon ter wereld. De grootste stimulans die je kunt hebben om de 
wereld mooier door te geven.

Hopelijk kan ik volgend jaar concluderen dat we de wereld een stukje mooier 
hebben gemaakt. Ik zal hier gewoon mee doorgaan en hoop dat iedereen die dit 
leest dit ook zal doen. Nu maar hopen dat wereldleiders en onze volksvertegen-
woordigers in de 2e kamer deze column ook lezen.

Hele fijne feestdagen en een geweldig 2023 gewenst!

Dick Zumker 
Raadslid Bladel Transparant 

d.zumker@bladel.nl
06 4512 7604

www.bladeltransparant.nlwww.bladeltransparant.nl
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Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

BLADEL/REUSEL - Op woensdag 28 de-
cember (Bladel) en vrijdag 30 december 
(Reusel), van 10.00 tot 12.00 uur, zijn kinde-
ren van 10 tot en met 14 jaar welkom voor 
een magische ochtend.

Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat deel 
1 ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ is uit-
gekomen. Daarna volgden er nog 7 andere 
boeken en een aantal films. De boeken zijn 
heel erg succesvol, veel kinderen en jongeren 
zijn bekend en opgegroeid met Harry Potter 
en zijn schoolgenoten op Zweinstein.

Op deze magische ochtenden doe je mee 
met een bezemsteelwedstrijd met Dash en 
Dot-robots en ga je bij het greenscreen op de 
foto als .... (verrassing!).

Er is een leuke quiz over Harry Potter en zijn 
vrienden. Uit de goede inzendingen wordt 
een winnaar getrokken. Deze wint een fan-
tastische prijs. Van de uitgever van de boe-
ken hebben we voor iedere bibliotheek een 
gebonden uitgave van het boek ‘Harry Potter 
en de Steen der Wijzen’ gekregen. Met een 
magische toverstaf kun je bovendien zelf een 
kort verhaal over Harry Potter schrijven in de 
bibliotheek. 

Hoe je dat gaat doen? Kom en beleef het mee. 
Alle verhalen gaan we bundelen tot één Harry 
Potter-boek. Ook kun je meedoen met diverse 
knutselactiviteiten en natuurlijk wordt er voor-
gelezen uit de boeken en is er iets lekkers. 

Dus wil je tijdens de kerstvakantie een magi-
sche ochtend beleven, kom dan naar een van 
de bibliotheken. 

Meedoen is gratis. Je moet je wel even aan-
melden via de website. Wees er wel snel bij 
want, vol is vol!

www.bibliotheekdekempen.nl

Beleef een magische ochtend in 
de bibliotheek Bladel en Reusel

LOKAAL
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 6

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#2

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

6 3
4 3 6
7 9 4 8 3 4

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

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

2 6 1
1 2

1 7 3
9 5 2 9 3 9

2 3 9 7 8 1
2 8 2 9 4

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

4 5 6
3 4

5 8 9 2 3 8
6 5 3 4 8 6 9

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 51

There is this difference betw
een happiness and w

isdom
; he that thinks

him
self the happiest m

an really is so; but he that thinks him
self the w

isest,
is generally the greatest fool.

-- C
olton

9 3 2 4
5 4 6

4 7 2
5 6 2 3 8

8 9
9 6 5 7 2

7 3 1
5 8 9

3 4 1 6

De winnaar van vorige week is: 

Jeanne de Jong-Deckers uit Bladel

met de oplossing: 
‘Lange vingers hebben’’

Jeanne heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 51

"I w
as sleeping the other night, alone, thanks to the exterm

inator."
-- Em

o Philips

7 2 8
2 1 9

4 8 6
6 4

7 1
7 3

6 2 1
9 6 4

3 9 2

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #2

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers
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Cryptofilippine week 50 – Thema: Criminaliteit • Oplossing: Lange vingers hebben • Antwoorden: A: Isoleercel –
B: Arrestatiebevel – C: Landrover – D: Beklaagdenbank – E: Witwassen – F: Kruisverhoor – G: Electrische stoel – 
H: Een lijk in de kast – I: Rijtuig – J: Speedboot – K: Drugsbaron – L: Misdaadserie – M: Optisch bedrog – 
N: Plaats delict – O: Dubbelboekhouden – P: Moordbrigade – Q: Zware jongens – R: Bakstenen

 Stuur je puzzeloplossing voor 1 januari 2023 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. 

Easy M
azes by K
razyD
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ook 3

M
aze #2

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
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/m
azes/answ
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Fijne jaarwisseling!Fijne jaarwisseling!

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

 Stuur je puzzeloplossing voor 1 januari 2023 in door het oplossingswoord door te geven 

Cryptofilippine – Thema: Kerstmis

A 1 

B 7 

C 5 8 

D 4 

E 1 5 2 

F 3 6 2 

G 1 2 6 8 

H 5 2 7 

I 3 7 2 7 10 

J 3 9 2 4 6 

K 2 4 10 2 6 4 

L 8 9 5 2 

M 8 3 1 11 8 

N 9 8 2 1 2 7 7 10 

O 6 7 11 8 2 6 10 11 8 4 

P 5 2 3 7 1 8 

Oplossing: Vul hier de letters in uit de gekleurde vakjes bij de bijbehorende omschrijvingen.

O M J L E K A M F N P G C L O D I H G C B N
,

A - Rendier (3)
B - Die dienst raakt mij niet (3)
C - Zij zongen hemelse liederen en werden 
  daarna vermalen (5)
D - Mijn lievelingsbeeld in de kerststal (5)
E - Kersttijd (7)
F - Kerstkleding (7)
G - Doen kerstboomkwekers die moeilijk het 
  hoofd boven water kunnen houden (9)
H - ‘All I want for Christmas is you’ van Mariah Carey (9)
I - Voelen gewone mensen in de portemonnee 
  bij het doen van de boodschappen (11)

J - Dit beeld wordt na Kerst weer zorgvuldig opgeborgen (11)
K - Hierdoor zitten Oekraïners in de kou terwijl ze 
  onder vuur liggen (13)
L - (Geen) kleurrijk feest (3,5,5)
M - Gezellig babbelen over de kerstplannen (3,4,8)
N - Worden mensen hierdoor neerslachtig tijdens Kerst? (15)
O - Die lampjes schijnen het kerstfeest 
  betaalbaar te maken (17)
P - Ook tijdens de feestdagen kunnen 
  die groot of klein zijn; maar doe 
  het op je gemak! (17)

puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt 

Cryptofilippine

Kerstmis
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De feestdagen en kerstvakantie 
staan voor de deur
Extra tijd voor gezin, familie en vrienden, 
samen tafelen, cadeautjes onder de 
kerstboom, puzzelen en een spelletje. 
Gezelligheid, kacheltje, open haard aan, 
warme sweater met plaatsnaam, choco-
laatje, theetje, biertje of likeurtje en proost 
samen alvast op de toekomst en het 
nieuwe jaar. Kijk in een van onze winkels en 
verwen je naasten, ze zijn het waard!

Dan heerlijk samen erop uit 
trekken, niks fijner dan dat. 
Even naar buiten om een 
frisse neus halen, scan de QR 
code en neem een kijkje op 
www.visitreuseldemierden.nl, 
waar je een aantal wandelin-

gen rondom Bladel en Reusel-De Mierden kunt 
vinden. Dus trek de wandelschoenen aan en 
uit je luie stoel.

Weer terug binnen? Gun jezelf The Brainport, 
een port voor levensgenieters en pioniers, 
liefhebbers van het goede leven en innovatie. “The Brainport” een streekproduct, van 
topchef Marc Crijns, combineert het beste van twee werelden. Geboren in Brainport, 
gerijpt en gebotteld in Portugal. De port is verkrijgbaar bij Visit Bladel en Visit Reusel-
De Mierden, losse flessen, maar ook in geschenkverpakkingen. Uiteraard kan ook dit 
mooi voor je worden ingepakt.

Voor nu rest ons jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkige jaarwisseling te wensen.
Geniet ervan samen!

Visit Bladel & Visit Reusel-De Mierden

staan voor de deur

laatje, theetje, biertje of likeurtje en proost 

nieuwe jaar. Kijk in een van onze winkels en 

Dan heerlijk samen erop uit 
trekken, niks fijner dan dat. 
Even naar buiten om een 
frisse neus halen, scan de QR 
code en neem een kijkje op 
www.visitreuseldemierden.nl, 
waar je een aantal wandelin-

gen rondom Bladel en Reusel-De Mierden kunt 
vinden. Dus trek de wandelschoenen aan en 

Weer terug binnen? Gun jezelf The Brainport, 

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

HAPERT - Op 1 januari 2023, om 12.00 uur, 
organiseert CV de Apenkoppen weer de 
traditionele frisse nieuwjaarsduik in Ha-
pert. Net als afgelopen jaren gaan we dui-
ken in de waterplassen bij het fietspad op 
de Burgemeester Gremstraat.

Graag willen we jullie uitdagen om een duik 
in het water te komen nemen. Hier krijg je de 
kans om het nieuwe jaar goed en fris te be-
ginnen. En dat doe je niet alleen, maar samen 

met tientallen anderen. Voor de duikers staat 
na afloop een kop soep en een borreltje klaar. 

Is het water je iets te koud maar vind je het 
wel gezellig om te komen kijken? Dan ben 
je uiteraard ook van harte welkom. De duik 
is een mooie gelegenheid om iedereen het 
beste te wensen voor 2023 en samen een 
warme kop soep of ko� ie te drinken. We zien 
jullie op 1 januari 2023 bij de frisse nieuw-
jaarsduik!

Frisse nieuwjaarsduik 2023

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon start op 
zaterdag 14 januari weer met een puppy-
cursus en beginnerscursus voor alle rassen. 

Deze cursussen zijn voor honden vanaf 12 
weken die alle inentingen hebben gehad. De 
cursussen bestaat uit 11 lessen. De puppycur-
sus is elke zaterdag om 10.00 uur en de begin-
nerscursus elke zaterdag om 11.00 uur. Meer 
informatie over de cursussen is te vinden op 
de website www.nrc-rwh.nl/cursussen. 

Hier kunt u, als u wilt deelnemen ook inschrij-
ven. Bij onduidelijkheden kunt u bellen voor 
informatie van maandag t/m zaterdag tussen 
18.00 en 21.00 uur met het telefoonnummer 
06-30468933.

De kosten bedragen € 125,00. Het lesgeld 
dient bij aanvang van de training betaald te 
worden (gaarne met contant gepast geld be-
talen). 

U wordt tevens vriendelijk verzocht het inen-
tingsboekje of dierenpaspoort van uw hond 
mee te brengen zodat wij kunnen controleren 
of uw hond is ingeënt.

De cursussen worden gegeven op het terrein 
van de Rottweiler Werkgroep Hoogeloon, 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 31 in Hapert.

www.nrc-rwh.nl www.voeding-gewicht.nl

06-13671357 | heidi@voeding-gewicht.nl

Voedings- & gewichtscoach
Heidi van Herk

Voedings- & gewichtscoach

GEZOND EN LEKKER ETEN

VERANDERING VAN LEEFSTIJL 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
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Knegtmans Advocaten & Mediatorswenst iedereen � jne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Een Zalig Kerstmis 

en een gezegend Nieuwjaar 

wenst u de parochie Petrus en Paulus.

2023 

zal voor ons het 

Jaar van Casteren zijn.

Laten we in 2023 aandacht hebben voor elkaar. 

Voor een buur, vriend of familielid. 

Want samen kun je meer. Dat maakt het leven � jner. 

#CordaadWelzijn

Tekst: Renate Mattijssen
Fotografie: Imca van de Weem

HAPERT - Maar liefst drie bestuursleden 
hebben bij GBOH plaatsgemaakt voor 
nieuw bloed. Dat deden ze met plezier want 
er heeft ook verjonging plaatsgevonden in 
het nieuwe bestuur en dat is goed nieuws 
voor Hapert. Johan van de Ven, Frits Oomen 
en Gerard Smetsers kijken nog één keer 
terug op de oprichting en hun jaren in het 
Georganiseerd Burgeroverleg Hapert.

Oprichting
Voor Johan van de Ven werd het afscheid 
extra bijzonder omdat hem de gemeentelijk 
onderscheiding ‘De Blaalse Zuil’ werd toe-
gekend. Slechts een paar personen kwam 
die eer eerder te beurt. Zichtbaar trots kijkt 
ook hij terug op zijn jaren als bestuurslid 
van het GBOH. “Ik zat niet meteen in het be-
stuur, ik begon als lid van de klankbordgroep. 
Dat deed oprichter Antoon Poppeliers wel 
slim, toen hij startte met de ‘dorpsraad’ van 
Hapert. Hij zocht een aantal capabele men-
sen voor het bestuur en vulde een klank-
bordgroep met mensen die in verschillende 
verenigingen actief waren en dus een grote 
achterban. Na een aantal jaren ben ik in het 
bestuur gegaan en kan ik terugkijken op het 
succes. We hebben echt het verschil ge-
maakt op sommige gebieden.”

Op de kaart gezet
De eerste tijd moest het GBOH echt wel knok-
ken voor een o� iciële status, weet Frits nog 
goed. “We werden in eerste instantie door de 

gemeente als een vreemde en misschien wel 
lastige eend in de bijt beschouwd. Wie weet 
omdat we – zoals de andere dorpsraden - 
geen democratisch gekozen orgaan waren. 
We hebben onszelf echt moeten bewijzen 
en misschien hebben we wel iets harder ons 
best gedaan om dat te bereiken. Ik moet zeg-
gen dat we onszelf best snel op de kaart heb-
ben weten te zetten en dat we al gauw als 
serieuze gesprekspartner gezien werden. Dat 
is de verdienste van de inzet en overtuigende 
ondersteuning door de inwoners van Hapert. 
Zij wisten ons te vinden als spreekbuis.” 

Voorbeeld geven
Van Gerard wordt gezegd dat hij de Bladel-
naar is die het meest heeft betekend voor Ha-
pert. Hij lacht erom, maar ziet wel de kern van 
waarheid. “Ik was economisch gebonden aan 
Hapert, als directeur van Het Palet. Ik wilde 
iets met die school en daarom was het van 
belang dat er een MFA kwam. Ik moet zeggen 
dat ik nog altijd niet begrijp waarom er in Bla-
del niet een soortgelijke organisatie van de 
grond is gekomen. Wij hebben in Hapert juist 
geleerd dat het zo waardevol is om je met el-
kaar te verbinden. Dat zou in ons buurdorp 
toch ook moeten lukken. Ze mogen het am-
bacht bij ons afkijken, ik denk dat we hebben 
laten zien hoe het kan.”

Brainstormen en debatteren
In het gesprek gaat het veel en vaak over MFA 
Hart van Hapert. “Soms lijkt het net alsof wij 
dat voor elkaar hebben gekregen maar dat 
is niet zo”, legt Gerard uit. “We hebben daar 
zeker ons zegje over gedaan en zijn ontzet-

tend blij dat het er is, maar er was veel meer 
om over te brainstormen en debatteren met 
elkaar. Het GBOH is opgericht om over zaken 
als verkeer, centrumgebied, wonen, natuur en 
zorg te praten en dat doen we nog steeds. Of 
eigenlijk moet ik nu ‘ze’ zeggen want ik ben 
gestopt. Het is een goed gevoel te weten dat 
het stokje overgedragen is en dat het GBOH 
blijft leven.”

Belangenbehartiger
“Het GBOH is een belangenbehartiger, geen 
klachtenbureau”, zegt Johan. “De kracht is 
dat er nooit op individuele gevallen ingegaan 
wordt maar altijd over het algemeen belang 
van het dorp gepraat wordt. GBOH is op-
gericht in een tijd dat er het gevoel heerste 
dat Hapert werd achtergesteld. Het gevoel 
van het laken-en-het-servet. Ik denk dat we 
inmiddels kunnen zeggen dat we het mooi 
tafellaken zijn geworden.” Voor Frits bete-
kende de beëindiging van diens professio-
nele carrière een naadloze overstap naar het 
GBOH. Nu om als vrijwilliger en bestuurslid 
van het eerste uur verder te kunnen bou-
wen aan een ruimtelijk functionele verster-
king van Hapert. “Ik ben blij dat ik mee heb 
kunnen werken aan het wegnemen van het 

‘Calimero-gevoel’ van Hapert en aan het ver-
groten van de leefbaarheid.” Met een dikke 
knipoog hoop ik wel eens dat de afkorting 
GBOH binnen het gemeentehuis een andere 
betekenis heeft: Gemeente Hapert Omhelst 
Bladel’, maar misschien moet je dat maar 
niet opschrijven.” Te laat, Frits, te laat. Een 
beetje humor kan geen kwaad, het leven van 
bestuurders is al serieus genoeg.

De kracht is het 
algemeen belang
Afscheid bestuursleden GBOH: Frits, Gerard en Johan

Frits Oomen, Johan van de Ven en Gerard Smetsers

Johan van de Ven 
met zijn Bladelse Zuil
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NIEUW!

SeniorFit

Wil jij ook gezond ouder worden?
Fitter worden
In groepsvorm ga je 
werken aan je conditie, 
spierkracht en balans.

Meer spierkracht
Voldoende spierkracht is 
erg belangrijk als je ouder 
wordt.

Elkaar ontmoeten
Drink samen met de ander 
een kop koffi e of thee in de 
koffi ehoek.

€ 34,50
€ 34,50
€ 34,50
€ 34,50
€ 34,50
€ 34,50

€ 25,–€ 25,–€ 25,–
p/mndp/mndp/mndp/mndp/mndp/mnd

SeniorFit
✔ Ik ben 65+ of ouder
✔ Ik ben recent nog gevallen of ervaar verminderd evenwicht
✔ Ik wil graag mensen ontmoeten van mijn leeftijd
✔ Ik heb begeleiding nodig van een instructeur en sport graag in groepsvorm
✔ Ik kan overdag komen sporten (zie de lestijden op onze website)

Dan is SeniorFit mogelijk iets voor jou!
Plan nu een intakegesprek of rondleiding.

Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? 
www.sportcenterhapert.nl/seniorfi t of scan de QR code

KempenTV wenst u � jne kerstdagen  en een 
gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

Laat het lichtje in je hart niet alleen met Kerst,
maar het hele jaar door schijnen.

Vrijwilligers KempenTV
Bedankt voor het luisteren en kijken.

Fijne feestdagen!

Wij staan graag weer 

voor u klaar 

in het nieuwe jaar!

Autorijschool Reniers 

Autorijschool De Kleine

Autorijschool De Toekomst

Autorijschool Markant

De Grensmuzikanten en de Accordeontrefvrienden 
wensen u � jne feestdagen en een gezond en muzikaal 2023  en met de hoop elkaar nog dikwijls te ontmoeten 

Shop
online
Ook op 
afspraak!

incl. pocket 
matras + 

2 gratis 
kussens 

t.w.v. 49,95 p.st

Geldig
t/m

28 feb  
2023

BOXSPRING
Alicante

180x200 cm

1169
Optie elektrische 

verstelbaar

Lengte
200cm
210cm
220cm
Stof
div. soorten
+ leather-look
div. kleuren 
Garantie 1 jaar

Breedte
90cm
140cm
160cm
180cm

Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm
180cm

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

IN- EN UITSTAPVERLICHTING 129,95 nu 59,95
NACHTLAMPJES 139,95 nu 59,95

Shop
online
Ook op 
afspraak!

NACHTLAMPJES 139,95 nu 59,95

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

LEDIKANT
180 x 200 cm

739

669

90x200cm  539,00
140x200cm  629,00
160x200cm  649,00

LEDIKANT
180 x 200 cm

90x200cm  539,00
140x200cm  629,00
160x200cm  649,00

Jubileum deals

LINNENKAST
2, 3 of 4-deurs 
vanaf 1199

COMMODE
749
649

NACHTKASTJE
Links of rechts 

draaiend
299

249

BOXSPRING
Bjorn

180x200 cm

749
140x200 769 669 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st
160x200 819 719 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st
160x200 839 739 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st

+ 2 gratis 
kussens 
t.w.v. 49,95 p.st

BOXSPRING
Palermo

Elektrische 
verstelbaar
180x200 cm

1599
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Wij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Koning
Voetbal

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

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

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

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
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DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN 

RAAMDECORATIE
Het is er in alle soorten en maten!
We hebben een ruim assortiment 
jaloezieën, rolgordijnen, plissé en 
dubbele plissé, vouwgordijnen, lamellen, 
panelen en screens.

  

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

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

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

                                                                                                                  

HISTORIE

Door Harry Fiers

BLADEL - Harjet (78 jaar jong nu) typeert 
zichzelf als een sociaal doe-mens. Zij was 
bijzonder sportief en daarom heeft ze lang 
zwemles gegeven aan jong, en ouder, maar 
gaf ze ook even lang zwangerschaps-
gym in het Wit-Gele Kruisgebouw aan de 
Kloostertuin. Met het sluiten van het bui-
tenzwembad in 2007 besloot ze ook te 
stoppen. Ze kijkt met veel plezier terug op 
haar werk bij het zwembad. 

Vroege plannen voor een recreatieoord
Al in de jaren vijftig leefden er op het gemeen-
tehuis ideeën voor de aanleg van een sport-
complex aan de zuidelijke rand van Bladel. 
Toen sprak men van een ‘zweminrichting’ en 
over ’het beheer van het zwembadbedrijf van 
de gemeente Bladel en Netersel’. In de richtlij-
nen van de VNG uit 1959 (!) werd gesproken 
over een streekvoorziening, over klassika-
le lessen, over de zondagopenstelling, over 
gemengd zwemmen, over een deugdelijke 
waterzuivering en ook over een kiosk. 

Op de vroege zaterdagmorgen van 5 juli 1965 
was de ono� iciële opening van het complex 
met drie baden, in totaal 6 ha. groot waarvan 
3,5 ha zonneweide, maar met een nog hape-
rende verwarmingsinstallatie. Burgemeester 
Ballings sprak daarbij de verwachting uit dat de 
gevaarlijke verkeersoversteek (toen al!) weldra 
zou worden aangepakt. Dat er veel belangstel-
ling was blijkt wel uit een bericht uit het Eindho-
vens Dagblad. In dat jaar 1965 was het zwem-
bad 61 dagen open en kwamen er maar liefst 
55.132 bezoekers. Dat betekende 903 per dag. 

En dan de o� iciële opening
Bijna een jaar later, op zaterdag 16 april 1966, 
was de o� iciële opening. De nieuwe velden 
van VV Bladella hoorden ook bij Sportpark de 
Smagtenbocht. Daarom deden de populaire 
tv-artiesten Lou Geels, als scheidsrechter 
Bromsnor, en Joop Doderer, als Swiebertje, 
die middag mee aan een gekostumeerde 
voetbalwedstrijd van de veteranen van de 
voetbalclub. Het ED sprak over een bonte 
stoet die die dag voorbij het huis van de 
zieke burgemeester Ballings trok, op weg 
naar het complex. Het Nieuwsblad van het 
Zuiden beschreef de opening echter als een 
groot fiasco. De burgervader die zich zo had 
ingespannen was er niet bij, zijn vrouw Kitty 
Ballings-Balk verving hem. Het water was 
zo koud dat de geplande demonstraties niet 
konden doorgaan en de entreeprijs van één 
gulden per persoon kostte een vader van 

negen kinderen maar liefst tien gulden. En 
dan kregen ze die Bromsnor en Swiebertje 
maar vijf minuten te zien, lazen we de maan-
dag daarop wat snedig in de Tilburgse krant.

De koude zwemlessen 
“We werkten zeven dagen per week in ploe-
gendienst bij het zwembad, per toerbeurt in het 
weekend. Wij hadden geen vakantieperiode. 
Natuurlijk waren wij er voor de veiligheid maar 
we beleefden er ook veel plezier, bijvoorbeeld 
bij de zwemlessen. Vanaf de seizoensopening 
op 1 mei begonnen we om 07.00 uur met lessen 
aan de jongste kinderen. Volgens dokter Van 
de Water hoefden we niet bang te zijn voor de 
gezondheid van die kleintjes. De longen zou-
den alleen maar meer gaan open staan in de 
vroege kou. Tijdens het schooljaar kwamen de 
leerlingen met de bus van de school naar de 
zwemles. In de vakantietijd begonnen we om 
09.00 uur met de lessen. Geweldig vond ik dat, 
hele generaties hebben we zo leren zwemmen. 
Geregeld was er diplomazwemmen en dan 

stonden wij we telkens klaar met de mandjes 
voor de medailles. Maar ik vond het top dat ook 
enkele oudere dames zwemles namen. Heel 
bijzonder! Ik zie dat voor die tijd als een vorm 
van emancipatie.”

Maar tien minuten in het water
De grote zonneweide roept bij veel jonge 
ouderen in Bladel en omstreken zwoele her-
inneringen op. Jonge mensen hadden daar, 
zonder het oog van spiedende ouders, de 
kans om elkaar beter te leren kennen. Achter 
de kiosk was de mooiste plek, daar was het 
altijd druk. Dat de bezoekers veel tijd op die 
zonneweide doorbrachten blijkt wel uit een 
onderzoekje dat liet zien dat de gemiddelde 
tijd op het zwembad 2 uur was maar dat de 
gasten maar tien minuten in het badwater 
waren. De rest laat zich raden. Tegen slui-
tingstijd meldden de meeuwen zich want er 
bleef altijd wel wat over van wat er van huis 
werd meegebracht of bij de kiosk werd ge-
kocht. Overigens, die groene weide was voor 

moeders met een flinke kinderschaar ook een 
mooie plek voor wat rustig breiwerk. 

Er waren verschillende toegangskaarten. Een 
gezinskaart voor het hele seizoen kostte in 
1965 13,75 gulden, lezen we in een gemeen-
telijke verordening; een bijkaart 7,50 en kin-
deren 2,25. Voor een persoonlijk abonnement 
betaalde een volwassene 12,30, kinderen de 
helft. Op een werkdag betaalde je voor een 
dagkaart 80 cent, kinderen 40 cent. Op zon-
dag was het duurder, één gulden voor een 
volwassene en 40 cent voor kinderen.

“Dat was onze badju� rouw”
Harjet kijkt tevreden terug op haar loopbaan 
bij het zwembad. “Als de kinderen, en trou-

wens ook de ouderen, aan het water gewend 
waren konden we hen in korte tijd veel bijle-
ren. Daar ben ik altijd trots op geweest. Ook 
vind ik het fijn als mensen mij herkennen van 
de lessen. Ze groeten me en dan ben ik weer 
de badjuf. Ik denk met plezier terug aan spe-
ciale gebeurtenissen, de Zwemvierdaagse, 
het diplomazwemmen, de activiteiten van 
zwemclub Platella. En er was ook een groepje 
jongeren dat tegen de avond allerlei gewaag-
de sprongen van de hoge duikplank kwam 
uitvoeren. Geweldig! Maar wat me wel van 
het hart moet, ik denk dat het bad te vroeg is 
dichtgegaan. Het nieuwe 50 meter bad is niet 
lang genoeg gebruikt. Het was zo’n mooie 
sportgelegenheid, en zo’n rijk sociaal gebeu-
ren. Zo heb ik het ervaren. Jammer!”

‘Bij het Openlucht Zwembad was het heerlijk werken’
Badjuff rouw Harjet Bel-Rooijackers uit Bladel vertelt over toen...

V.l.n.r.: Henk Duis, Adrie Vermeer, Kees Kraayvanger, Harjet Bel, Marij Bemelmans en knielend Harrie van Ham (rond 1970).

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
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 De autobedrijven 
wensen u 

prettige feestdagen 
en 

veilige kilometers 
in het

 nieuwe jaar!

Dorpsstraat 4
Casteren

Tel: 0497-681244

Uniek in Universeel!Uniek in Universeel! ✔  APK keuring en           
onderhoud 

✔  GRATIS APK bij          
een grote beurt

✔ Airco Service

✔ Storingsdiagnose

✔ Schade herstel

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!

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

              www.autocarejanvanrooy.nl

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

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Winter op de Markt
Kom genieten van gratis 
nostalgische attracties

Als afsluiting van het 25-jarige jubileumjaar 
organiseert gemeente Bladel ‘Winter op de Markt’. 
Van vrijdag 23 december t/m zaterdag 31 december 
staan er een zweefmolen, vlooiencircus en 
poffertjeskraam op de Markt in Bladel. 

Kom in winterse sferen genieten van een gratis portie 
poffertjes van de poffertjeskraam uit 1938, een ritje 
in de zweefmolen en een voorstelling in het 
vlooiencircus. Dit nostalgisch theater dateert uit 
1922 en won afgelopen jaar de eerste prijs op de 
Nostalgische Kermis in Tilburg.

Openingstijden
‘Winter op de Markt’ is op vrijdag 23 december in 
Bladel geopend van 16.00 uur – 20.00 uur. Op de 
andere dagen van 12.00 uur – 17.00 uur (Eerste 
kerstdag gesloten).

Je bent van harte welkom!

Gemeentelijke onderscheiding voor Johan van de Ven 
Burgemeester Remco Bosma van de gemeente 
Bladel reikte op 14 december 2022 een 
gemeentelijke onderscheiding ‘De Blaalse Zuil’ uit 
aan Johan van de Ven. De Hapertenaar kreeg de 
onderscheiding bij zijn afscheid als secretaris van 
het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH). 
Johan van de Ven is al ruim 30 jaar actief als 
vrijwilliger en hij bouwde in die jaren een enorme 
staat van dienst op. 

Burgemeester Bosma: “Veel inwoners weten hun weg 
naar Johan te vinden. De deur staat altijd open voor 
mensen met een hulpvraag. Hij is toegankelijk voor jong 
en oud en voor velen een vertrouwde steun en 
toeverlaat. Met recht kan ik zeggen dat Van de Ven een 
zeer gewaardeerd en gerespecteerd inwoner van onze 
gemeente is.”

Op jonge leeftijd was Van de Ven al actief als jeugdleider 
bij Voetbalvereniging Hapert. Sinds 1992 zet Johan van 
de Ven zich in voor Carnavalsvereniging De Pintewippers. 
Eerst als lid en bestuurslid en van 2000 tot vorig jaar als 

voorzitter. Nog steeds is hij actief als bestuursadviseur. 
Onder zijn bezielende leiding als voorzitter zorgde hij 
voor verbinding binnen en buiten de vereniging en werd 
CV De Pintewippers meer dan alleen een carnavals-
vereniging. Met veel oog voor traditie, maar de ogen 
open houdend voor vernieuwing. 

Vanaf de oprichting in 2008 is Van de Ven lid van de 
klankbordgroep van het GBOH en sinds 2011 is hij er 
secretaris. Binnen het GBOH heeft hij zich met een 
opvallend positieve en constructieve instelling in vele 
opzichten dienstbaar gemaakt voor de gemeenschap.

Ook was Van de Ven actief voor de Vrije Hapertse Partij 
(VHP). Vanaf 1994 als vrijwilliger, tussen 2000 en 2005 
bestuurslid en in de periode 2006 tot 2022 als voorzitter 
van de politieke partij. Tot januari 2022 verzorgde hij de 
voorbereidingen van de raadsvergaderingen. Met zijn 
brede netwerk en ruime kennis van het reilen en zeilen 
binnen de gemeente, was hij jarenlang een zeer 
betrokken adviseur voor de VHP.

NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie

Gemeente Bladel nodigt alle inwoners uit voor een gezellige nieuwjaarsreceptie. 
Dit is de laatste maand van Remco Bosma als burgemeester van onze 
gemeente. Je bent van harte welkom om hem nog de hand te schudden.

Donderdag 5 januari 2023, 19.00-21.00 uur

Locatie: MFA Hart van Hapert, Oude Provincialeweg 21

>

>

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis
In verband met de kerstvakantie is er geen 
avondopenstelling op woensdag 28 december 
2022. Het Klant Contact Centrum (KCC) is op 
afspraak geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Het 
gemeentehuis is dan tot 17.00 uur geopend. 

Op maandag 2 januari 2023 is het gemeentehuis 
later open dan gebruikelijk is. Je kunt deze dag 
vanaf 10.30 uur in het gemeentehuis terecht. 
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Bomen geplant door 
kinderen van Het Palet
Woensdag 14 december heeft Boomrooierij 
Weijtmans in Hapert een boomfeestdag 
georganiseerd in opdracht van de gemeente 
Bladel. Sinds januari 2022 voeren zij alle 
werkzaamheden (controleren, snoeien, rooien 
en planten) uit aan de bomen in de gemeente. 
Het bedrijf hecht veel waarde aan de relatie 
met de inwoners. Dit begint met goede 
toelichting over de werkzaamheden die 
worden uitgevoerd.

In het kader van de relatie met de inwoners is ook 
deze boomfeestdag georganiseerd. Een groene 
leefomgeving begint met het opleiden vanaf jonge 
leeftijd van de nieuwe generatie. Dit jaar is 
basisschool Het Palet in Hapert uitgekozen. In overleg 
met meester Mart heeft een afvaardiging van diverse 
klassen eerst een korte toelichting gekregen van de 
boswachter. De kinderen waren erg enthousiast en 
luisterden muisstil en heel geïnteresseerd! De 
kinderen waren er erg van onder de indruk dat de 
aangeplante bomen al net zo oud of zelfs ouder 
waren dan zijzelf. Wanneer de kinderen groot zijn, 
kunnen ze terug kijken op volwassen bomen. 

Een van de aangeplante bomen lag nog niet op de 
juiste plek. Heel energiek rolden en duwden de 
kinderen de boom naar zijn uiteindelijke 
bestemming. Moe maar voldaan keken ze trots om. 
Op naar een volgende boomfeestdag!

Op 9 december vond de ondertekening plaats van 
het Manifest Klimaatcorridor A67. Door het zetten 
van een duimafdruk verbonden acht enthousiaste 
wethouders (gemeenten Bladel, Eersel, 
Veldhoven, Eindhoven, Waalre, Heeze-Leende, 
Geldrop-Mierlo en Asten) zich aan de doelstelling 
van de coalitie Klimaatcorridor A67. De 
wethouders van Deurne en Someren tekenen op 
een later moment. 

In de coalitie Klimaatcorridor A67 onderzoeken de 
betrokken gemeenten samen hoe lokale, regionale en 
bovenregionale vraagstukken over energie en mobiliteit, 

natuur en landschap, klimaat en biodiversiteit gekoppeld 
kunnen worden aan de snelweg A67. 
De gemeente Bladel is groot voorstander van innovaties 
en samenwerking met haar inwoners. Zo voerden de 
gemeenten Bladel en Eersel in 2021 samen een 
onderzoek uit naar de mogelijkheden voor een 
energieopwekkende en geluidswerende voorziening 
langs de A67. Het onderzoek sloot aan bij 
burgerinitiatieven vanuit Dalem en Hapert die een 
groene zone willen realiseren ten noorden van de A67, 
tussen het Kempisch Bedrijvenpark en De Pals. In deze 
groene zone willen ze een geluidswal combineren met 
energieopwekking, recreatie en een groenvoorziening. 

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met 
een laag inkomen

Het is weer mogelijk om over te stappen van 
zorgverzekeraar. Voor inwoners met een laag 
inkomen biedt de gemeente een collectieve 
zorgverzekering aan. Deze zorgverzekering 
bestaat uit een basisverzekering en aanvullende 
verzekering, waarbij de gemeente (een deel 
van) de premie van de aanvullende verzekering 
betaalt. Door deel te nemen aan de collectieve 
ziektekostenverzekering ben je verzekerd voor 
minder geld.

Wil je meer informatie over de gemeentepolis 2023? 
Ga naar www.gezondverzekerd.nl: 
•  voor het vergelijken van premies en vergoedingen;

•  voor de handige keuzehulp: je vult in voor welke 
zorgkosten je verzekerd wilt zijn en ziet direct welk 
pakket daar het beste bij past. 

Voor het aanvragen van de zorgverzekering ga je naar 
www.kempengemeenten.nl/collectieve-
ziektekostenverzekering om te zien of je in 
aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering. 
Voor al je vragen over deelname aan de collectieve 
zorgverzekering kun je ook contact opnemen met de 
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening tijdens het 
dagelijks telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 
11.00 uur via 0497 - 74 55 44 of per email via  
md@kempengemeenten.nl. 

Acht gemeenten ondertekenen Manifest 
Klimaatcorridor A67

Verlenging subsidieregeling 
duurzame energie voor 
particulieren
De subsidieregeling duurzame energie voor 
particulieren wordt in 2023 verlengd. De gemeente 
Bladel stelt in 2023 € 350.000,- beschikbaar om 
particulieren te stimuleren te investeren in 
duurzame en energiebesparende maatregelen. De 
subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor 
het treffen van maatregelen aan bestaande 
woningen. De volgende voorzieningen komen in 
aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur- / 
gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, 
zonneboiler en een warmtepomp. 

Het aanvragen van subsidie is sinds 20 oktober 2022 
alleen achteraf mogelijk. Subsidie kan alleen worden 
verkregen voor maatregelen die zijn uitgevoerd ná  
23 juli 2022. Daarnaast is het alleen mogelijk om subsidie 
aan te vragen voor maatregelen die reeds uitgevoerd zijn. 
Dit kan tot 12 maanden na de uitvoering. 

Op de website van de gemeente Bladel staat verdere 
uitleg over de subsidieregeling voor particulieren:  
www.bladel.nl/subsidie-duurzame-energie-voor-
particulieren-2022.
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Evenals voorgaande jaren worden de kerstbomen 
in Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en 
Netersel weer centraal ingezameld, afgevoerd, 
versnipperd en gecomposteerd. De inwoners van 
deze dorpen kunnen hun kerstboom gratis 
inleveren op maandag 9 januari 2023 vanaf 12.00 
uur en op dinsdag 10 januari 2023 tot 12.00 uur. 
Na deze tijd worden de bomen afgevoerd. Zorg 
dus dat u uw boom op tijd inlevert! 

Op de volgende plaatsen worden dranghekken geplaatst 
waar de kerstbomen worden ingezameld: 
• Bladel: de Markt
•  Casteren: het pleintje voor café “d’n Bels” (tegenover 

de kerk)
• Hapert: nabij gemeenschapshuis “den Tref”
• Hoogeloon: Valensplein 

•  Netersel: Carolus Simplexplein (tegenover café “d’n 
Driesprong”).

Kerstbomenacties
In Bladel organiseert de Scouting een kerstboom-
inzameling op zaterdag 7 januari 2023 tussen 8.00 en 
17.00 uur. Als je wilt dat je kerstboom wordt opgehaald, 
dan kun je dat aanmelden via: 
www.scoutingbladel.nl/evenementenmap/
kerstboominzameling. Als tegemoetkoming in de kosten 
wordt een vergoeding gevraagd van € 1,50 per boom. 

In de bebouwde kom en het buitengebied van Casteren 
worden kerstbomen op zaterdag 7 januari 2023 tussen 
09.00 en 17.00 uur aan huis opgehaald door 
carnavalsgroep “Feestbeesten”. Zij vragen daarvoor een 
vergoeding van € 1,00 per boom.

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 6 december 2022 de volgende 
besluiten genomen:

De Groene Zone Isoleren
Aan de raad wordt voorgesteld om deel te nemen 
aan het project.

Verlenging en actualisatie bestuurlijke 
afspraken en mandaat Beschermd Wonen 2023
1.  Ingestemd met de verlenging van de 

geactualiseerde Bestuurlijke Afspraken Beschermd 
Wonen (BW) tot 1 januari 2024;

2.  Ingestemd met de verlenging en aanpassing van 
bijbehorend mandaat voor Beschermd Wonen en 
Opvang aan de gemeente Eindhoven;

3.  De huidige versie van het mandaat aan gemeente 
Eindhoven wordt per ingang van het nieuwe 
mandaat ingetrokken.

Subsidieplafond voor de subsidie duurzame 
energie en energiebesparing voor particulieren, 
voor kalenderjaar 2023
1.  Het subsidieplafond voor kalenderjaar 2023 voor 

de ‘Nadere regels duurzame energie en 
energiebesparing voor particulieren 2022, eerste 
wijziging’ wordt vastgesteld op € 350.000,-;

2.  Subsidieaanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst in behandeling genomen, tot het 
subsidieplafond bereikt is.

Meerkostenregeling corona zorgaanbieders 
Jeugd en Wmo
1.  De ‘Regeling vergoeding Meerkosten Corona 

Zorgaanbieders Bladel’ wordt vastgesteld, geldend 
van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022;

2.  De regeling Vergoeding Meerkosten Corona 
Zorgaanbieders van toepassing te laten zijn voor 
2023 wanneer het mogelijk blijkt om ook na 2022 
gemaakte meerkosten te declareren op aanwijzing 
van het Rijk.

Proces wijziging gemeenschappelijke regeling 
KempenPlus
De raad wordt geïnformeerd.

Aanvullende informatie zienswijze concept 
liquidatieplan KBP
De raad wordt geïnformeerd.

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

Hoogeloon
•       Casterseweg 9, kappen van een boom.

Bladel
•       Torendreef 37, bouwen van een garage en 

verplaatsen van de inrit;
•      K lein Terkooijen, verlengen van een duiker.

Hapert
•       Oude Provincialeweg schuin tegenover nummer 

23 en hoek Oude Provincialeweg-Burg. Van 
Woenseldreef, kappen van drie bomen.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Burg. Goossensstraat 46, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 7-12-2022.

Hapert
•       Diamantweg 30, plaatsen van magazijnstellingen. 

Datum besluit: 13-12-2022.

Hogere grenswaarde wet 
geluidhinder verleend

Bladel
•       Wielewaal 10, ontheffing hogere grenswaarde 

appartementen Boomklever, Bestemmingsplan 
Kempenland. Datum besluit: 6-12-2022.

Melding APV – bijzondere wet
Bladel
•       Markt, organiseren van een Winterfestijn van 

26 tot en met 31 december 2022;
•       Kom Hapert en buitengebied gemeente Bladel en 

Reusel-De Mierden, organiseren van de 
Kempenrun op 19 maart 2023 t/m 2027.

Vergunning APV – bijzondere 
wet

Bladel
•       Burg. Van Houdtplein en op de Markt, plaatsen 

van twee kerstbomen in centrum Bladel tot en 
met 5 januari 2023 (t/m 2027/2028). Datum 
besluit: 13-12-2022.

Milieumelding
Hapert
•       Industrieweg 25, starten van een bedrijf;
•       Diamantweg 30, veranderen van het bedrijf

De gemeente Bladel is ook 
te vinden op Instagram!

De gemeente Bladel heeft ook een Instagram 
account (@gemeentebladel), waarop je schitterende 
foto’s kunt vinden die door inwoners en bezoekers 
in de gemeente zijn gemaakt. Dit plaatje is 
gefotografeerd door Gerard Bruggenwirth.

Heb je ook een Instagram-account en vind je het 
leuk als we je foto delen? Gebruik dan 
#gemeentebladel of tag ons in je 
foto @gemeentebladel.
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
www.panelinwoners.nl/bladel

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 06-2023 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. 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 kun je 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 kun je contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

 @gemeentebladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Quintes 
wenst je

gezellige en 
warme feestdagen 

en een
gelukkig 2023!

Er is nog 
zoveel te wensen 

in de wereld.
Laten we eens 

beginnen in onze 
directe omgeving

met vrede 
en geborgenheid.

      Dick Bos

Wij wensen iedereen
een mooi en gezond

2023 toe,
met natuurlijk
vele veilige en

gelukkige kilometers!

     Namens het 
   hele team van 
  Auto Goossens

Jan en Anja van 
Wijnslijterij Hendriks 

wensen u allen een 
mooie kerst.

Wij proosten op 
een sprankelend en 

bruisend 2023.
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Autocare Jan van Rooy
Dé autodokter 

van 
de Kempen!

Georganiseerd 
Burger Overleg 

Hapert
(GBOH)

Het VOC

wenst je een fantastisch 2023!Veel luistergenot
in 2023!

Medewerkers 
KempenFM

De 

Hapertse 

Hofdame

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen

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

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)

KERSTSALE
Start dinsdag 27 december

1e & 2e kerstdag gesloten
Veldhoven Sondervick 19 

t/m 28 december

20% GRATIS 
VUURWERK 
coppelmansvuurwerk.nl

Aanbieding geldig van 27 t/m 31 decemberAanbieding geldig van 27 t/m 31 december 2022 2022 en en
 zolang de voorraad strekt. zolang de voorraad strekt.
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Wees lief en geduldig voor elkaar!

Creeër voor jezelf
een sfeervolle kerst

en
voor iedereen

een kleurrijk nieuwjaar!

Oude Provincialeweg 33
5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48

www.lemmenshapert.nl

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

Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

sale
MA - VRIJ  09:30-18:00

ZAT  09:30-17:00

Spurke ruimt op!

NIEUWSTRAAT 8  EERSEL  0497 - 55 69 96     WWW.SPURKE.NL

Wij wensen iedereen een 
gezond en smakelijk 2023 toe!

Catering JUST US
Willy & Ton Lavrijsen

www.justuscatering.nl

Een Kompasselijk gebaar 
voor het nieuwe jaar.

Bestuur 
St. Het Kompas

Lexperience notarissen
wenst u 

prettige feestdagen
en een 

goed en gezond 2023!

REUSEL - Op donderdag 5 januari tussen 
15.00 en 17.00 uur kun je kennismaken met 
werken bij Mariahof, een huis van oude-
renzorgorganisatie Oktober. 

Maak een praatje met een recruiter, coördi-
nator vrijwilligers of andere collega’s. Loop 
binnen, stel je vragen en beleef de sfeer! 

Aanmelden is niet nodig. De ko� ie staat voor 
je klaar op Marialaan 38 in Reusel (ingang 
Wooninc.). Zien wij je dan? Kijk voor meer 
informatie op 

www.zorginoktober.nl

Maak kennis met 
werken bij Mariahof
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Afstanden
5 – 10 – 15 – 20 – 25 km

Deelname € 3,- pp

Incl. lot loterij, koffie/thee

kop erwtensoep

  Meer informatie

        Inschrijven

www.wandelenhapert.nl

       

De Cultuurboerderij • Voldijnseweg 8 • Westelbeers

Gerard en Berdie Pasmans • Tel: 013 514 2653

Kijk voor meer informatie op 
 www.cultuurboerderij.nl 

bij agenda of 
bel naar 06-40409337

CultuurboerderijCultuurboerderij
We hopen u in 2023 weer te  We hopen u in 2023 weer te  
mogen verrassen en verblijden!mogen verrassen en verblijden!
Voor  
familiedagen, 
teambuilding 
en  
vergaderingen.

De Cultuurboerderij • Voldijnseweg 8 • Westelbeers
Gerard en Berdie Pasmans • Tel. 06-40409337

MAANDAG 26 DECEMBER

KERSTWANDELING 
VOETJE VOOR VOETJE
Startlocatie: Café de Dommelstroom,
Bergstraat 32, Dommelen (Valkenswaard).
Afstanden/starttijden: 10 km 08.00-14.00 uur, 
15 km 08.00-13.00 uur, 20 km 08.00-11.30 uur 
en 30 km 08.00-10.00 uur. 
Deelname kost € 4,00 inclusief kop snert.

KERSTWANDELING 
VOETBALVERENIGING DEES
We wandelen voor drinkwater!
Startlocatie: kantine vv DEES, Merenweg 2,
Wintelre. Vertrektijd: tussen 11.00-14.00 uur.
Afstanden: 5 en 10 km. Gratis deelname.
M.m.v. Stichting Avondwandelvierdaagse
Wintelre en korfbalvereniging Winty.

IVN-KERSTWANDELING
Startlocatie: parkeerplaats Staats Bosbeheer,
Postelseweg-hoek Bredasebaan, Eersel.
Tijd: 13.30 uur. Gratis deelname. 
Na afloop schenken we nog een kopje ko� ie, 
thee of chocolademelk.

DINSDAG 27 DECEMBER

REUSEL’S MOOISTE
KERSTWINTERWANDELING
VOOR ALPE D’HUZES
Vertrek: D’n Ouwe Brandtoren, 
Burg. Willekenslaan 2, Reusel. 
Vertrektijd: 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 ko� ie/thee 
en een kop erwtensoep. 
Afstanden: 5, 10, 15, 20 of 25 km.
Voor meer info: www.wandelenhapert.nl

ZATERDAG 31 DECEMBER

OLIEBOLLENVERKOOP
STICHTING JEUGDORGANISATIE
JONG NEDERLAND HAPERT
Locatie: markt Hapert en drive-in 
De Lemelvelden, Hapert. Tijd: 11.00-16.00 uur.
Prijs: € 0,80 per stuk.

SYLVESTERPARTY
Locatie: ‘t Drieske, Huisacker 1, Hulsel.
Aanvang: 21.00 uur. Entree: € 5,00.
Gezelschap met oudjaar? Kom dansen, 
darten, biljarten etc. Wij zorgen voor 
oliebollen, bubbels etc.

OLIEBOLLEN- EN WAFELVERKOOP
BUURTVERENIGING D’EKKER
Locatie: tent achter de buslhalte, Reusel.
Tijd: tussen 10.00-15.00 uur (of zolang de
voorraad strekt).

TRACTORONDERDELEN BEURS
Organisatie: Stichting Paardensport 
Accommodatie Reusel. 
Locatie: manege de Meulenhaoi, Reusel.
Tijd: 08.00-13.00 uur. Gratis entree.
Voor parkeren vragen we € 2,00.
  

ZONDAG 1 JANUARI

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

ZONDAG 8 JANUARI

NIEUWJAARSCONCERT
MUZIEKVERENIGING SIRENA
Locatie: Café Restaurant De Bijenkorf,
Myrthaplein 8, Hooge Mierde.
Aanvang: 11.00 uur. Gratis entree.
We hopen je te ontmoeten en samen te 
proosten op een mooi 2023!

DANSTOERNOOI 
CV DE PINTEWIPPERS
Locatie: MFA Hart van Hapert,
Oude Provincialeweg 21, Hapert.
Aanvang: 09.30-17.00 uur. Entree: volw. € 4,00
en kinderen tot 12 jaar € 3,00.

ZONDAG 15 JANUARI

DIEPRIJTCROSS EN
WINTERWANDELINGTOCHT
Organisatie: atletiekvereniging DES.
Locatie: recreatiepark Ter Spegelt,
Postelseweg 88, Eersel. Kosten wandeltocht:
€ 3,00. Afstanden: 8, 11 en 20 km.
Starttijd: 8 en 11 km 09.00-11.30 uur en 20 km
09.00-10.30 uur.

2E EDITIE DUYSELS MUZIEK CAFÉ
MET ‘A FEW GOOD MEN’ 
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 16.00-19.00 uur. Entree: € 5,00 p.p.
Lekker genieten van muziek, een drankje
en een hapje!

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.

DRUMMANIA@THEMOVIES
Locatie: D’n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 15,00 (kinderen 
< 16 jaar € 10,00). Een slagwerk-gala in het 
teken van memorabele filmmuziek.

ZATERDAG 18 MAART

BENEFIET AVOND 
VOOR ALPE D’HUZES
Locatie: De Valk, Kruisstraat 1a, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur, zaal om 19.00 uur open.
Kaartje: v.v.k. € 15,00 en kassa € 18,00.
M.m.v. Antoinette & The Bluebonnets, 
Jacqueline van der Griend & Wim van de 
Vliert, Route 66 en DJ Wil.

EventsEvents
theatertheater

EVENEMENT 
VERMELDEN?

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

zaterdag 21 januari

MARTIJN KARDOL
De Situatie (cabaret)
De Situatie gaat over het bezweren van 
een crisis in je leven. In zijn geheel eigen 
stijl haalt Martijn allerlei herkenbare 
en hilarische situaties aan. Iedere crisis 
heeft zijn impact.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,00

zaterdag 14 januari

THIJS KEMPERINK
Halverwege (cabaret)
Thijs is 40 geworden en hij hoopt onge-
veer halverwege te zijn. Voordat hij aan 
de volgende 40 jaar begint wil hij eerst 
de eerste 40 jaar evalueren.

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00
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Solliciteer snel!

#ACHTERDESCHERMENKom 
werken 
bij
Jumbo

Scan mij
Reusel, Schoolstraat 19

Bladel, Gindrapassage 18
Hapert, Markt 26

werken wanneer het 

jou uitkomt, zodat 

je dit goed kan 

combineren met je 

studie en/of hobby.

Een gezellige werksfeer,

waarbij je samen kan 

werken met je vrienden.

10% korting op je boodschappen die je bij jumbo doet.

Team
Blaal2Beat

Cancer

Toneelvereniging 
de Eenakter

Ton van Gorp
Installatie

Jos &
Ton Beerens

Drukkerij 
Gielen

Praktijk van 
Steenbergen

Schoorsteenveger
Joep Mies 

Buurtgezinnen
Bladel en 

Reusel-De Mierden

Kransje
Fluitelinies

Restaurant
Nagoya

Kwekerij
van

Dommelen

KBO 
Netersel

Twice 
as Nice 
Hapert

Blaal2Beat DommelenBlaal2Beat DommelenBlaal2Beat Dommelen

Marieta,
Rob, Dylan 

& Brian

Wijnkoperij 
Van Lieverlee
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Autobedrijf 
Wil Teurlings 

wenst ieder een
gezond en veilig

2023 toe!

                                           Geniet 
                                           samen van 
                                         de kerstdagen 
                                          en maak een 
                 gastvrij jaar van 2023!

           Visit Reusel-De Mierden
                     & Visit Bladel

               Fanfare 
           Wilhelmina 
            Hoogeloon 
    wenst iedereen � jne feestdagen 

en een gelukkig en 
gezond 2023 vol muziek 

en muziekplezier!

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

REUSEL - De collecte 
van Alzheimer Nederland 
heeft in Reusel in de week 
van 6 tot en met 13 novem-
ber € 2.722,77 opgebracht. 
De organisatie bedankt 
hiervoor alle gevers en 
collectanten.

Voor een toekomst zonder dementie
Aandacht voor dementie is noodzakelijk, 
want 1 op de 5 mensen krijgt dementie en 
zelfs 1 op de 3 vrouwen. Op dit moment leven 
ruim 290.000 mensen in Nederland met deze 
ziekte. De verwachting is dat het aantal men-
sen met dementie stijgt naar ruim een half 
miljoen in 2040. Daar moet iets aan gedaan 
worden. Met meer onderzoek komen we 
dichter bij een toekomst zonder dementie.

Opbrengst
De collecteweek draagt hier in belangrijke 
mate aan bij. Alzheimer Nederland bedankt 
iedereen in Reusel-De Mierden die hieraan 
heeft meegeholpen.

Doneren nog steeds mogelijk
Collectant gemist, maar nog wel willen bij-
dragen? Ga naar www.onlinevooralzheimer.
nl en doneer in de bus van Alzheimer Neder-
land.

Volgend jaar ook meehelpen?
Vanaf volgende jaar wordt in de gemeente 
Reusel-De Mierden een start gemaakt met 
een Goede Doelen Week. Wilt u in 2023 ook 
uw steentje bijdragen door mee te helpen als 
collectant? Goede Doelen Week Reusel-De 
Mierden is hier blij mee. U kunt zich opgeven 
via w.roest5@chello.nl.

Opbrengst 
collecte Alzheimer 
Nederland in Reusel
Er is een bedrag van
€ 2.722,77 opgehaald!

REUSEL - Op woensdag 4 januari 2023 or-
ganiseert het Overkoepelend Orgaan de 
jaarlijkse filmmiddag. Deze vindt wederom 
plaats in De Kei. De film is bestemd voor alle 
kinderen van Reusel-De Mierden, alsmede 
Hulsel, die lid zijn van een buurtvereniging. 

Indien kinderen geen lid zijn van een buurt-
vereniging kunt u contact opnemen met 
één van onderstaande telefoonnummers of 
mail-adressen. Het is voor de kinderen een 
unieke gelegenheid een film op een groot 
doek te zien.

Om 13.00 uur begint de film voor de kleintjes 
(groep 1 t/m 5). Deze film duurt tot ongeveer 
14.30 uur. De kinderen mogen De Kei dan ook 
niet voor 14.30 uur verlaten. Diegene die de 
kinderen op komen halen, dienen zeker om 
14.30 uur bij De Kei te zijn. Om 15.00 uur be-
gint de film voor de grotere kinderen (groep 6 
t/m de 2e klas van het voortgezet onderwijs). 
Deze film duurt tot ongeveer 16.30 uur. Na de 
voorstelling worden de kinderen getrakteerd 
op een zakje chips. De buurtverenigingen 
dienen hun kinderen een toegangskaartje 
mee te geven, voorzien van naam of stempel 
van de buurtvereniging. De kosten worden 
achteraf verrekend naar evenredigheid van 
het aantal deelnemende kinderen. Dit geldt 
uiteraard ook voor de kinderen die lid zijn van 
de buurtverenigingen uit Hulsel en de Mier-
den. Er is toezicht in de zaal.

Voor meer info kunt u bellen naar J. Heesters, 
tel. 0497-642634 / 06-80145313 of B. Straat-
man, tel. 0497-641498. Ook kunt u mailen 
naar j.heesters3@chello.nl of info@overkoe-
pelendorgaan.nl

Woensdag 
4 januari 
fi lmmiddag 
in De Kei
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Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

                Geniet van de 
           feestdagen, familie 
                 en vrienden! 

             Alle goeds voor 2023! 

             Team Jumbo Hapert 
                                & 
                   Liberty Foodbar

                     Wij wensen 
               u gezellige, warme 
                    feestdagen en 
      verwelkomen u graag 
      weer voor een kleurrijk 2023.
        
              Bedankt voor uw steun 
                       afgelopen jaar.

                           Spurke – Eersel

        Met Kerst en 
        Nieuwjaar in 
             het zicht, 
        wenst Van Bommel Optiek 
      iedereen hele � jne feestdagen 
                en een voorspoedig 
                            2023!

                  Gezellige 
                 feestdagen 
       en een gezond 2023

Medisch pedicure 
Lucine Nelis

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl
Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

www.woon-trend.nl

Kerkstraat 47
5527 EE Hapert 

Tel. 0497-745557

Openingstijden: ma. gesloten
di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 uur

Adviesverkoopprijs 
        € € 41,41,9595 m2

Onze actie 
PVC vloer

25,00
     per m2

Met de Spigato Light Oak kiest u voor een vloer, die een uitstekende basis biedt 
voor de rest van uw interieur. Een PVC vloer is zeer geschikt voor de combi-
natie met vloerverwarming. De mooie structuren van Spigato geven de Light 
Oak  stroken een gevoel en look van echt hout. Alle planken hebben een micro 
V-groef rondom en dus komen de verschillende planken heel mooi uit. Een 
kwaliteitsvloer voor een scherpe prijs. Ook hebben wij een eigen legservice.

Ontdek 
onze collectie 
PVC vloeren in 

onze  
showroom.

Wij kopen 
PVC vloeren 

groot in. En daar 
profi teren onze 

klanten van.

Wij kopen 
PVC vloeren 

groot in. En daar 
profi teren onze 

Nu een duurzame pvc vloer Nu een duurzame pvc vloer voor voor 
een een ZEER SCHERPE PRIJS!ZEER SCHERPE PRIJS!

EERSEL - Even lekker naar buiten en genie-
ten van de mooie Kempische natuur. Dat 
kan ook dit jaar weer op tweede kerstdag 
tijdens de traditionele kerstwandeling van 
IVN Bergeijk-Eersel. Natuurgidsen nemen 
u mee over de Cartierheide en omliggen-
de bossen en laten zien hoe de natuur zich 
alweer voorzichtig voorbereidt op de lente.

Toch leven in de natuur
Een doodse boel lijkt het dezer dagen in de 
natuur, maar dat is slechts schijn. Aan de kale 
bomen en struiken wachten de knoppen al 
kant-en-klaar op het voorjaar dat gaat komen. 
Wie goed luistert hoort hoog in de naaldbo-
men de hoge tonen van het goudhaantje, ons 
kleinste zangvogeltje. 

Het landschap, bomen en planten, vogels en 
dieren laten zich in dit jaargetijde van een 
totaal andere kant zien. De mooie kleurena-
quarel van de zomer is een sobere houtskool-
schets geworden.

Kou
Tijdens de wandeling neemt u waar hoe in de 
natuur alles geregeld is voor de winter, hoe 
vogels hun voedsel zoeken en struiken hun 
knoppen beschermen tegen de kou. De Car-
tierheide is een schitterend bewaard geble-
ven natuurgebied. Dat hebben we te danken 
aan de vroegere eigenaar, baron Emile de 
Cartier de Marchiennes. Zijn zoon schonk het 
gebied uiteindelijk in 1932 aan Natuurmonu-
menten.

Info wandeling
De wandeling is op tweede kerstdag, maan-
dag 26 december, om 13.30 uur vanaf de 
parkeerplaats van Staats Bosbeheer aan de 
Postelseweg hoek Bredasebaan in Eersel. 
De wandeling zal ca. 1½-2 uur duren. Tip: 
stevige schoenen. Deelname is gratis en na 
afloop van de wandeling schenken we nog 
een kopje ko� ie, thee of warme chocolade-
melk. Aanvullende info kun je krijgen bij Wil 
van Herk, telefoon 0497-516402.

2e kerstdag IVN-Kerstwandeling

Adviesverkoopprijs Adviesverkoopprijs Adviesverkoopprijs Adviesverkoopprijs 
 m m22
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MeaMill Fijnmetaal B.V. is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van CNC-draaien 
en CNC-frezen van handzame, mooie en nauwkeurige producten.
In 2019 zijn wij verhuisd naar ons nieuwe bedrijfspand, wat volledig geconditioneerd 
is en alle voorzieningen op een hoog niveau liggen waardoor er een prettige 
werkomgeving is. 

Wil jij ons gezellige en hechte team komen versterken?

WERKVOORBEREIDER / 
(TOEKOMSTIG) BEDRIJFSLEIDER
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit
Het verzorgen van alle dagelijkse operationele zaken zoals:
• voor- en na-calculaties, order-intake, bestellen van materialen, uitbestedingen verzorgen, 
   verzorgen van de planning, 
• werkzaamheden verrichten in onze productie / meetkamer

Wat verwachten we van je
• Ervaring met CNC-draaien, CNC-frezen of CNC-meten is fijn, maar niet noodzakelijk
• Je bent vooral een echte teamplayer die met goede zin en eigen initiatief ons komt ondersteunen
• Een 32 tot 40 urige werkweek

Wat bieden wij jou
• 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen
• Een goede pensioenregeling
• Doorgroeimogelijkheden
• Een mooie werkplek met klimaatbeheersing
• Afwisselende werkzaamheden binnen een gezellig team

Verder zijn wij op zoek naar een:

CNC-draaier
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit
• Het zelfstandig produceren van handzame, mooie en nauwkeurige producten
• Jij mag zelf het gehele traject van programmeren, produceren, productcontrole verzorgen.

Wat verwachten we van je
• Enkele jaren ervaring met CNC-draaien, bij voorkeur aan meer assige draai-freesmachines
• Een echte teamplayer die met goede zin en eigen initiatief ons komt ondersteunen
• Een 32 tot 40 urige werkweek

Wat bieden wij jou
• Een mooi, modern machinepark met 3-assige en 6-assige draai-freesmachines
• Extern programmeren met One-Cnc / programmeren met Fanuc (manual guide)
• Een geconditioneerde werkplaats
• Een uitgebreide meetkamer, incl. een 3-D meetmachine (Hexagon)
• Een afwisselende baan, waarin je veel vrijheid 
   krijgt in je werkzaamheden
• Fijne collega’s en een goede werksfeer
• 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen
• Een goede pensioenregeling

Otto Dings
MeaMill Fijnmetaal B.V.
Hofstede 19 |5541 SJ Reusel | M 06-53927573 | T 0497-380241 | info@meamill.nl  
W www.meamill.nl



39 23 december 2022

Uitzendprogramma tijdens de feestdagen
KempenTV zendt een afwisselend gezellig familieprogramma uit tijdens 
de feestdagen. Zowel actuele items als herhalingen van de afgelopen 
jaren.

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier!

Medewerkers KempenTV

www.knegtmansadvocaten.nl

WIJ WENSEN ALLE 
ONDERNEMERS

EN GEZINNEN
FIJNE FEESTDAGEN 
en mocht het in net even 
anders gaan dan gewenst, dan 
staan wij graag voor u klaar!

BestuursrechtArbeidsrecht OndernemersEchtscheiding

2023

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

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

Vessem omgeving Putterstraat  / omgeving Groenewoud

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

Maandag 2 en 
dinsdag 3 januari 
zijn wij gesloten.

Woensdag 4 januari
staan wij weer 

graag voor u klaar.

 Quackelaer 71 Eersel  |  T. 0497-512462  | info@derun.nl  |  www.derun.nl

F� ne feestdagen en 
                een gezond 2023

          Frans & Ingrid

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

BLADEL/REUSEL - Vind jij kinderboeken 
leuk, hou je van grappige en spannen-
de verhalen? Loop dan met je ouders de 
Kerstspeurtocht van de bibliotheek.

Van 17 december tot en met 8 januari kunnen 
kinderen tot en met 10 jaar met hun (groot)ou-
ders een gezellige kerstspeurtocht lopen. In de 
bibliotheek naar keuze haal je een route- en 
deelnameformulier op. Hier begint de speur-
tocht. De route is in Bladel en Reusel uitgezet. 

Tijdens de route (van ongeveer 1 km) door het 
dorp zie je in diverse winkeletalages een A4 
met daarop een plaatje van een boek en een 
QR-code. Als je deze code scant hoor je een 
leuk voorleesfragment. Meteen na het voorle-
zen wordt er een vraag gesteld over het boek. 
Het antwoord zet je op het formulier. Daarna 
loop je naar de volgende winkel. 

Je kunt de route lopen wanneer je wilt. Als je 
het formulier inlevert bij de bibliotheek krijg 
je een lekkere verrassing. Uit alle goede in-
zendingen wordt ook nog een leuke prijs ver-
loot. Dus, kom naar de bibliotheek, haal het 
formulier op, loop gezellig een ronde tijdens 
de vakantie en luister naar grappige en leuke 
voorleesfragmenten. Meedoen is gratis, voor-
af opgeven is niet nodig.

Loop mee met de kerstspeurtocht!

en
anders
staan wij graag voor u klaar!

KEMPENLAND



4023 december 2022Op Weg

Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-385022 • 
info@brommobielcentrumhapert.nl • www.brommobielcentrumhapert.nl

VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE
VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE BROMMOBIELEN

RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS!

Brommobielcentrum Hapert

Het WK Voetbal is ten einde. 
De eerste 17 op de eindstand 
ranglijst mogen een prijs kiezen 
uit de prijzenkast!
  
 1. DeWieper 7178
 2. TFR 6566
 3. YvonneBierings 6358
 4. FransHendriks 6342
 5. frankrooijackers 6152
 6. MarkAdams 6047
 7. WeeWee 5922
 7. Happeltje 5922
 9. LuukH 5881
10. GerbenvdHeijden 5855
11. Louistheking 5851
12. Fiers 5821
13. FcMtB 5810
14. Diana 5794
15. LowievanG. 5788
16. JanB 5781
16. DeLibraatjes 5781

  Kijk voor de volledige stand op

    pc55-wkpool.nl/ranking

Eindstand PC55 WK pool per 18-12

Ineens moest ik aan Tim Krul denken. Hij 
bedankte voor de testen van Louis van 
Gaal om WK-penalty’s voortaan weten-
schappelijk te gaan benaderen. Grote 
klasse van Krul maar Van Gaal is niet van 
dit soort reacties gediend, dus Krul mocht 
thuisblijven. Best jammer. Tijdens het 
WK van 2014, toen van Gaal nog prima 
functioneerde, ging zijn keeperswissel 
ten koste van Cillessen de hele wereld 
over. Krul pakte tegen Costa Rica twee 
penalty’s en loodste Oranje naar de halve 
finale. Hadden we Krul wél meegeno-
men en had Van Gaal tegen Argentinië 
Noppert voor Krul gewisseld, ja wat zou 
er dan gebeurd zijn?

En zo mijmert het al weken door vele 
Nederlandse hoofden. Waar ging het 
mis? Niet alleen bij Van Gaal natuurlijk, 
ook bij de spelers zat het niet goed. Onze 
jongens zijn veel te lief. Ze pakken wel 
gele kaarten voor treiteren en protesteren 
maar niet voor harde tackles. In 1974 en 
1978 werden we twee keer bijna wereld-

kampioen en in 1988 Europees Kampioen. 
Wereldvoetballers als Cruy�  en Van Bas-
ten maakten furore maar waterdragers 
als Johan Neeskens en Jan Wouters knap-
ten het vuile werk op. Die balans is nu bij 
Oranje totaal zoek, spelers zijn vooral met 
zichzelf bezig.

Het mes tussen de tanden ontbreekt. 
Straatvoetballers Messi, Mbappé en 
Modric groeiden uit tot de vedettes van 
dit WK. En dan komen we bij de kern van 
mijn verhaal. Terwijl ik deze column aan 
het tikken ben, kijk ik over straat waar een 
prachtig voetbalveldje ligt. Alleen wordt 
er al tien jaar niet meer gevoetbald. In 
mijn jeugd deden we niets anders dan 
voetballen op ‘het veldje’. Misschien moet 
de jeugd weer eens achter de bal aanlo-
pen in plaats van achter de mobiele tele-
foon kruipen. Dan komen er hier ook weer 
nieuwe Cruy� ies en Van Hanegems en 
die zullen we hard nodig hebben. Anders 
haken we definitief af op het mondiale 
circus. Ik genoot dit WK van de dribbels 
van de 19-jarige Musiala van Duitsland en 
de 20-jarige Pedri van Spanje. Werk aan 
de winkel dus voor Ronald Koeman om 
niet al te ver achterop te raken. Het WK 
van 2026 in Mexico, Canada en Amerika 
telt “gelukkig” 48 deelnemers (nu 32), dus 
er is nog hoop.

Die 48 deelnemers hebben we overigens 
te danken aan Infantino, de grote kale 
leider van de FIFA. Hij presteert het om 
zelfs zijn corrupte voorgangers zoals 
Blatter en Platini te overtre� en. Nu moet 
ik ineens aan Henk Spaan denken. Hij 
stuurde namelijk vroeger regelmatig deze 
woorden de ether in: ‘Vuilnisman, mag 
deze zak ook mee?’

Koning Voetbal

column

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

kampioen en in 1988 Europees Kampioen. 
Wereldvoetballers als Cruy�  en Van Bas-
ten maakten furore maar waterdragers 
als Johan Neeskens en Jan Wouters knap-
ten het vuile werk op. Die balans is nu bij 
Oranje totaal zoek, spelers zijn vooral met 
zichzelf bezig.

Het mes tussen de tanden ontbreekt. 
Straatvoetballers Messi, Mbappé en 
Modric groeiden uit tot de vedettes van 
dit WK. En dan komen we bij de kern van 
mijn verhaal. Terwijl ik deze column aan 
het tikken ben, kijk ik over straat waar een 
prachtig voetbalveldje ligt. Alleen wordt 
er al tien jaar niet meer gevoetbald. In 
mijn jeugd deden we niets anders dan 

Achter de bal of 
achter de telefoon?
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Wij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je  prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Level 
damesmode

Voetbal-
vereniging

Hapert

DDW 
Hooge Mierde

Cash & 
Carry
Reusel

Kempen-
museum 
De Acht 

Zaligheden

De Houtwinkel 
Bladel

Huig

Marco 
van Hamond 

Uitvaart-
begeleiding

Team
APK

Bladel

Voet
&

Goed

BladelBladelBladel

Kempen
E-Bikes

Annie Rutten 
Uitvaart

Mastbos 23 5531 MX Bladel
T: 0497-388458

Kom jij ons schoonmaakteam versterken?
Wegens groei zoeken we gemotiveerde interieurverzorg(st)ers 
voor het schoonhouden van overheidsgebouwen in Bladel, Eersel 
en Bergeijk voor 15-25 uur per week.

Wat ga je doen?
Als schoonmaak medewerker ben jij verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van alle ruimtes, zoals kantoren, entrees, toiletten 
en kantines. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
vochtig reinigen van interieur, stofzuigen en dweilen.

Wat kan je van ons verwachten?
Een flexibele baan dicht bij huis, met een goed salaris en gezellige 
collega’s. Dagen en tijden zijn in overleg.

Interesse? Bel of app naar 06 59 81 01 75 of mail naar 
demi@schoonmaakbedrijfroefs.nl

REUSEL-DE MIERDEN - Met een oude auto 
5400 km rijden naar het uiterste noorden 
van Zweden! Voor hen een fantastische er-
varing en avontuur en voor de twee goede 
doelen uit Reusel een welkome verrassing. 

Via sponsoren door René en Bas van Loon 
bij elkaar gezocht, overhandigden zij op 16 
december een cheque aan beide voorzitters. 
Zowel Net van Herk van Stichting WieZieNie 
als Ad van Limpt van Stichting Duofietsen 
Reusel-De Mierden mochten een cheque in 
ontvangst nemen van € 812,50. 

Beide stichtingen waren zeer verrast en blij 
dat hun stichting door René en Bas aan hun 
project gekoppeld werd. Stichting Duofietsen 
Reusel-De Mierden is alom bekend in Reusel. 
Stichting WieZieNie is pas opgericht en zorgt 
ervoor dat slechtziende inwoners uit Reusel 
onder begeleiding van een vrijwilliger samen 
kunnen wandelen en tandemfietsen. 

Bestuur van beide stichtingen danken René 
en Bas van Loon met deze donatie en wensen 
hen veel succes met het volgende project in 
2024 voor de reis naar de Noordkaap!

Donatie voor Stichting WieZieNie 
en Stichting Duofi etsen 
Reusel-De Mierden
Geschonken door René en Bas van Loon
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VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: WWW.PACOMEUBELEN.COM

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

Donderdag 22 december: 13.00-18.00 uur
Vrijdag 23 december: 10.00-18.00 uur
Zaterdag 24 december: 10.00-17.00 uur
Zondag 25 december: gesloten (1e Kerstdag) 

Maandag 26 december: 10.00-18.00 uur (2e Kerstdag) 

Dinsdag 27 december: 10.00-18.00 uur
Woensdag 28 december: 10.00-18.00 uur
Donderdag 29 december: 10.00-18.00 uur
Vrijdag 30 december: 10.00-18.00 uur
Zaterdag 31 december: 10.00-17.00 uur

TIJDENS DE KERSTPERIODE ZIJN WIJ EXTRA GEOPEND

Kom kerstshoppen 
bij de grootste &
meest voordelige 
woonwinkel uit 

de regio!

Nergens goedk
oper

Gratis koffie
in onze coffeec

orner

199,-
VLOERLAMP
NU SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 110,- (55%)

     EXCL. LICHTBRONNEN

Leverbaar in 3 kleuren 

MASSIEF MANGOHOUTEN EETTAFEL
• Afmeting tafel: B:180 x D:90 x H:77 cm 

• Afgewerkt met een zwarte finish, ook leverbaar met een blanke finish
• Tegen een meerprijs ook leverbaar in een lengte van 220 cm

699,-
MANGOHOUTEN 
EETTAFEL
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 400,- (57%)

159,-
EETKAMERSTOEL 
NU SLECHTS:

79,-
U BESPAART: 80,- (50%)

2e kerstdag & iedere dag 
tussen kerst en Nieuwjaar open

119,-
EETKAMERSTOEL
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 50,- (42%)

129,-
EETKAMERSTOEL
NU SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 70,- (54%)

109,-
EETKAMERSTOEL
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 40,- (37%)

109,-109,-
EETKAMERSTOEL
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 40,- (37%)

119,-
EETKAMERSTOEL
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 50,- (42%)

119,-

1899,-
MANGOHOUTEN GLASCABINET  
B:200 X D:40 X H:212 CM

999,-
U BESPAART: 900,- (47%)

159,-
LAPTOPTAFEL
NU SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 100,- (63%)

Marmeren blad

529,-
MANGOHOUTEN TAFEL Ø130 CM 
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 230,- (43%)

Tegen meerprijs ook 
groter leverbaar

1799,-
GLASKABINET
NU SLECHTS:

999,-
U BESPAART: 800,- (44%)

399,-
DRAAIFAUTEUIL
NU SLECHTS:

249,-
U BESPAART: 150,- (38%)

399,-
DRAAIFAUTEUIL
NU SLECHTS:

249,-
U BESPAART: 150,- (38%)

399,-

Leverbaar in 
4 kleuren 

Leverbaar in 5 kleuren 

399,-
FAUTEUIL
NU SLECHTS:

189,-
U BESPAART: 210,- (53%)

229,-
SALONTAFEL SET VAN  2
NU SLECHTS:

49,-
U BESPAART: 180,- (79%)

Leverbaar in 

229,-
SALONTAFEL SET VAN  2
NU SLECHTS:

49,-
U BESPAART: 180,- (79%)

49,-
U BESPAART: 180,- (79%)

49,-
229,-
SALONTAFEL SET VAN  2

49,-
U BESPAART: 180,- (79%)

49,-
U BESPAART: 180,- (79%)

49,-
Leverbaar in 3 kleuren 

en in spiegelbeeld

1598,-
HOEKBANK XL
NU SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 799,- (50%)

1099,-
HOEKBANK
NU SLECHTS: 

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

599
U BESPAART: 500,-  (45%)

Nergens goedk
oper

549,-
TV-KAST 
MET IJZEREN DEUREN
B:150 X D:45 X H:55 CM

299,-
U BESPAART: 250,- (46%)

Tegen meerprijs ook 
leverbaar in 200 cm

 Ook leverbaar in spiegelbeeld

189,-
SALONTAFELSET 
SET VAN 3 SLECHTS:

79,-
U BESPAART: 110,- (58%)

U BESPAART: 100,- (63%)

529,-
MANGOHOUTEN TAFEL Ø130 CM 
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 230,- (43%)

529,-

Tegen meerprijs ook Tegen meerprijs ook Tegen meerprijs ook Tegen meerprijs ook 
groter leverbaargroter leverbaargroter leverbaargroter leverbaar

129,-
EETKAMERSTOEL
NU SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 70,- (54%)

129,-
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Hét notariskantoor van de Kempen voor ondernemers,
nalatenschappen familierecht & estate planning!

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

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

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

SCHENKEN HOEFT NIET 
PER SE IN DECEMBER !
Tegen het einde van het jaar krijgen notarissen de meeste 
verzoeken om aktes te verzorgen. December is natuurlijk de 
feestmaand met cadeautjes. Men komt bijeen voor sinter-
klaas en kerst, en het belastingjaar loopt af. Dan bedenkt 
men dat er dit jaar nog een schenking kan worden gedaan. 
Schenken onder voorwaarden of bijvoorbeeld schenken op 
papier.

Een mooie traditie en dit jaar zeker. 2022 is namelijk het laatste 
jaar van de “jubelton” en hoewel je er misschien wat laat mee 
bent, kan het nog steeds.

Jubelton: tijd voor een eindsprint?
Het maximale bedrag dat vrij van schenkbelasting kan worden 
geschonken voor de eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. Dat is 
hetzelfde bedrag als dat van de gewone eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen. 
Vanaf 1 januari hoeven ouders aan de schenking dus niet meer de voorwaarde van besteding 
aan de eigen woning te verbinden.

Tot 1 januari kan men echter nog gebruik maken van het volledig vrijgestelde bedrag van 
maximaal € 106.671. Dan zal er nog wel voor het einde van dit kalenderjaar een schenking 
tot stand moeten komen. Maar dat betekent niet dat ook het volledige bedrag voor het einde 
van dit jaar moet zijn geschonken. De mogelijkheid bestaat namelijk om de benutting van de 
vrijstelling én de besteding van het vermogen door de begiftigde te spreiden over meerdere 
kalenderjaren. Dit houdt in dat de mogelijkheid bestaat om in 2023 nog aanvullende schen-
kingen te doen ten laste van het onbenutte gedeelte van de vrijstelling. De verkrijger moet wel 
aan het leeftijdsvereiste ( jonger dan 40) blijven voldoen en in de aangifte moet opnieuw een 
beroep worden gedaan op de schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Schenken voor de eigen woning betekent ook betalen (boter bij de vis). Een schuldigerkenning 
kwalificeert niet. Wanneer echter het volledige bedrag nog niet beschikbaar is, kan in 2022 
alvast een klein gedeelte van de jubelton worden geschonken, en de rest in bijvoorbeeld 2023 
als het geld wel beschikbaar is (mits de verkrijger ondertussen niet 40 jaar is geworden).

Schenken kan ook in januari al
Neem contact op met Lexperience over de mogelijkheden voor schenkingen. 
En bedenk ook alvast dat u in 2023 niet hoeft te wachten tot december 
voordat u de ( jaarlijkse) schenkingen doet. Dat kan in januari al.

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ  Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl
www.lexperience.nl

Allemaal 
een gezond en 

kleurrijk 2023!

Corstiaans 
Schilderwerken

‘t Schouw 
wenst u � jne feestdagen 

            en een 
      voorspoedig 
       nieuwjaar! 

Ook in 2023 
zien wij u graag 

weer in het theater!

Administratiekantoor Reijnders
Alexiastraat 32 

6031 DD - Nederweert 

wenst iedereen 
prettige Kerstdagen en een 

spetterend en gezond 2023!

Bedankt voor uw 
vertrouwen in ons dit jaar. 

    Wij wensen u hele 
      � jne feestdagen 
         en alle goeds 
          voor 2023! 

Team 
Stappaerts mode en wonen

Neem contact op met Lexperience over de mogelijkheden voor schenkingen. 
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Doe mee en stuur je oplossing voor 31-12 naar 
www.pc55.nl/puzzel-oplossing

en maak maak kans op een 
waardebon van 25 euro van Bakkerij Wieland!

WOORDZOEKER 

KERST!
28-10-2022 12:32 Print de woordzoeker

https://woordzoekerfabriek.nl/printen/SdE03Yt6iFbckSVp8apUnPFNcETteiWB.html 1/1

Woordzoeker Kerst
R Ĳ E D E S N D N A A R H

U O I L T S S E J D E I L

V O I E F K E R S T B A L

K K R D K O T S R U U Z G

O R E K A R K N E T O N N

L E I I O R R R K L R A I

V B L R P K E E I E M S R

W M I T E N R C N T R T E

U E M S I S H D S A R S I

E C A D T T I R A S T E S

E E F M J E E K M I S E R

N D I E R K T K R A M F E

S S S M O O B T S R E K V

DECEMBER
DINER
ELF
FAMILIE
FEEST
KAARS
KERSTBAL
KERSTBOOM
KERSTMAN
KERSTMIS
LICHTJES

LIEDJES
MARKT
NOTENKRAKER
PIEK
RADIO
RENDIER
SNEEUWVLOK
STER
STRIK
VERSIERING
ZUURSTOK

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                         

DECEMBER
DINER
ELF
FAMILIE
FEEST
KAARS
KERSTBAL
KERSTBOOM
KERSTMAN
KERSTMIS
LICHTJES
LIEDJES
MARKT
NOTENKRAKER
PIEK
RADIO
RENDIER
SNEEUWVLOK
STER
STRIK
VERSIERING
ZUURSTOK

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

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
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Lau
Huijbregts

Basisschool
Het Palet

Fitness
Hapert

Oma Mia

Fotograaf
‘Wandelaar

van de
week’

Toon, 
Martien, 
& Frans 

HAPERT - 
Ook dit jaar 
loopt weer 
op zijn eind. 
Zoals u wel-
licht weet 
bakt Stich-

ting Jeugdorganisatie Jong Nederland Ha-
pert op de laatste dag van het jaar oliebol-
len. 

Wij verkopen deze op zaterdag 31 december 
van 11.00 tot 16.00 uur op de markt in Hapert. 
De prijs is € 0,80 per stuk. De verkoop is ter 
ondersteuning van onze vereniging. Voor een 
aantal van minder dan 20 stuks, kunt u terecht 
bij onze kraam op de markt. U kunt dit jaar van 
11.00 tot 16.00 uur ook terecht bij onze drive-in 

op De Lemelvelden. Wilt u op deze dag meer 
dan 20 oliebollen hebben, dan bieden wij u de 
mogelijkheid om deze vooraf te bestellen. De 
bestelde oliebollen worden dan door ons bij u 
thuisbezorgd. Hiervoor wordt een geringe ver-
goeding van € 1,00 in rekening gebracht. Dit 
thuisbezorgen geldt echter alleen voor inwo-
ners van Hapert en Dalem en zal tussen 11.00 
en 17.00 uur gebeuren. 

Uw kunt onderstaande bestelformulier vóór 
29 december inleveren bij Teun van Zui-
lichem, Bonkelaar 30 of Nikki Liebregts, 
Lindenstraat 34, Hapert. 

De leden en leiding van Jong Nederland 
Hapert wensen u alvast prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2023 toe!

BESTELFORMULIER OLIEBOLLEN 31 DECEMBER 2022

Ik bestel ...... oliebollen. Minimum bestelaantal is 20 oliebollen. Voor minder dan 20 stuks, kunt 
u op 31 december van 11.00 tot 16.00 uur op de markt in Hapert terecht of bij de drive-in op 
de Lemelvelden. De oliebollen kosten € 0,80 per stuk. Voor het thuisbezorgen wordt € 1,00 in 
rekening gebracht. Dit thuisbezorgen geldt alleen voor Hapert en Dalem.

Naam: ..............................................................................................................

Adres : .............................................................................................................  

Telefoonnummer : .....................................................................................  
Ik wil graag: ...... stuks à € 0,80 met krenten =           € ..........
       ...... stuks à € 0,80 zonder krenten =       € ..........
                     Bezorging € 1,00             € 1,00
                     Totaalbedrag                            € ..........

Jong Nederland Hapert bakt 
weer oliebollen!

Voorkeur bezorgtijd:

O 11.00 tot 13.00 uur

O 12.00 tot 15.00 uur

O 14.00 tot 17.00 uur

Acties zijn geldig t/m 28 feb. 2023 
Snel leverbaar

Ook online!
Gratis thuisbezorgd

achter de eerste deur.
Zelf monteren.

Meer info in de winkel.

Dressoir

High board
incl. ledverlichting

Nu
1199

EettafelVloerkleed

Diningstoel
Naud

Diana
Stoel 

Ook in velvet 
verkrijgbaar

DiningstoelDiningstoel

Jubileum dealsJubileum dealsJubileum deals
15%
KORTING

OP ALLE VERLICHTING
VAN 

COCO MAISON

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Liva 
Fauteuil

draaibaar

Loïs
Stoel
adore 
stof

149
89

Zoë
Stoel

micro 
leder

159
99

Eva 
eetkamerstoel 

draaibaar
stof boucle
in 3 kleuren

nu

119

299
279

TIP

1499
1095

Oklahoma
Bank in 3 kleuren

groen, antraciet 
en cognac

achter de eerste deur.

399
329

Lockerkast 
Metaal
Zelfmontage

B U I T E N g e W O O N

Shop
online
Ook op 
afspraak!

TIP en cognac

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

Mango
tafel rond

incl. spinpoot

Ook leverbaar 
ø110 en ø120cm

incl. spinpootincl. spinpoot

Ook leverbaar 

ø130

299

incl. spinpoot

Ook leverbaar 

incl. spinpoot

Ook leverbaar 

299
ø140

349
micro 
leder

incl. spinpoot

Ook leverbaar 

349
ø150

399
op=op

Stinn
Salontafel
Set van 3 
Salontafel

369
189

210X100
849

399
240X110

949
499

Zip
eettafel ovaal
incl. spinpoot op=op

169

129

nu
899vanaf

799

Naud

vanaf

199
Vloerkleed

vanaf
69

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

Team
TopShop

Bladel

Jos, Mie,
& Sem

Jolijn 
Monteiro

Taxi
Coppens
Reusel

De Laat
Slaapexpert Café

‘t Pleintje
José & Eric

Hapert

Van den Berk 
& Loonen

Uitvaartzorg
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Thijs Kemperink
veelbelovende cabaretier uit Twente!

14 januari 2023 - 20:30 uur

Lennon & McCartney
Acoustic

een intiem en ontroerend eerbetoon aan de
twee grootste songschrijvers allertijden

29 januari 2023 - 14:30 uur

WWW.TSCHOUW.NL
MEER INFO EN KAARTEN:

Tijdens de 
j a a r w i s s e -
ling is de 
d i e n s t v e r -

lening van Taxbus aangepast. Op oude-
jaarsavond stopt Taxbus eerder en in de 
nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoel-
gebonden klanten vervoerd. Reizigers 
worden geadviseerd de ritten tijdens de 
feestdagen tijdig aan te melden. 

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen willen wij 
u natuurlijk het best mogelijke vervoer bie-
den. Wij adviseren u daarom op tijd uw rit-
ten voor de kerstdagen te reserveren. Onze 
vervoerders kunnen dan het beste inspelen 
op uw vervoersvraag en alvast een passende 
ritplanning maken. Er wordt samen met u ge-
zocht naar een beschikbaar tijdstip, welke het 
dichtst ligt bij het door u gewenste tijdstip.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het 
Taxbusvervoer op oudejaarsavond eerder 
dan normaal. De laatste Taxbusritten op 31 
december starten om 21.30 uur. Rolstoelritten 

zijn hierop een uitzondering. Rolstoelgebon-
den reizigers kunnen op verzoek wel in de 
nieuwjaarsnacht door Taxbus worden ver-
voerd, omdat zij vaak geen alternatieve mo-
gelijkheden hebben om vervoer te regelen. 

Voor rolstoelritten tijdens de nieuwjaarsnacht 
gelden de volgende voorwaarden:
-  De rit kan geboekt worden t/m woensdag 

28 december, 16.00 uur, via de reserverings-
lijn van Taxbus (0800-0234 795).

-  De ophaaltijden liggen tussen 00.30 en 01.30 
uur. Vanwege de beperkte beschikbaarheid 
in de nieuwjaarsnacht kan het voorkomen 
dat reizigers niet precies op het gewenste 
tijdstip worden vervoerd.

-  In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder 
maximaal één (sociaal of medisch) begelei-
der meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een o� iciële nationale 
feestdag vallen, worden uit de planning ver-
wijderd. Klanten die hun vaste rit ook op 1e 
of 2e kerstdag of op Nieuwjaarsdag willen 
maken, dienen dit apart en tijdig door te 
geven.

Dienstverlening Taxbus rondom 
de feestdagen

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en sponsoren prettige feestdagen 
en een gezond en sportief 2023.

Snelle Wiel Bestronics

“Je hoe�  niet de hele weg te zien 

om de eerste stap te zetten” 

Jongcoaching 
wenst u een stralend 2023! 

Kempen
Energie 

Ondernemers 
Bedrijventerrein 

Gemeente 
BladelStichting 

Hapert Actief

Sportcenter
Hapert

KempenGenot wenst iedereen

� jne feestdagen en 

een smaakvol 2023!

www.kempengenot.nl



47 23 december 2022

Het team van 
BAM Wonen & Lifestyle 

wenst iedereen 
hele � jne feestdagen 

en een gelukkig & 
gezond nieuwjaar 
vol woonplezier!

Tot ziens in 
onze woonwinkel!

                        Je hart 
                      op de goede plek!

Dat is tegenwoordig 
nog niet eens zo gek.
Een hart van goud 

of een hart van hout?
Van belang is… 

de wereld die jij ermee ‘bouwt’!

Niet alleen rond Kerst 
en in het nieuwe jaar,

maar altijd, samen met elkaar.

           Fijne feestdagen!
          
       Harry en Resy
         D’n Oppazz 
      studie coaching

REUSEL - De tijd van de goede voorne-
mens staat weer voor de deur en één veel 
voorkomende is: starten met sporten. Daar 
zijn ze blij mee bij Training Unit/KRL1 want 
het geeft hun de kans om te laten zien wat 
sporten met je kan doen en hoe makkelijk 
het is om vol te houden, als je gevonden 
hebt wat je leuk vindt. Bart Adams vertelt 
over de mogelijkheden van de gym aan de 
Turnhoutseweg in Reusel.

Kijken wat je leuk vindt
“Aan de variatie binnen onze sportschool zal 
het niet liggen, dat je niet vindt wat je zoekt”, 
begint Bart het gesprek. “We weten dat heel 
veel mensen het nieuwe jaar aangrijpen om 
te gaan sporten en dat velen het niet volhou-
den. Dat is jammer want het is goed voor je 
en kan leuk zijn. Daarom is het eerste wat je 
moet doen: kijken wat je leuk vindt en wat je 
doel is. Dat hoef je niet alleen te doen, daar 
helpen wij graag bij. Wil je jouw levensstijl 
verbeteren, sterker worden, aan jouw condi-
tie werken of je techniek verbeteren? Het zijn 

allemaal doelen die haalbaar zijn, met de juis-
te begeleiding. Als je resultaat ziet of merkt, is 
het makkelijker vol te houden. Eerlijk gezegd: 
de eerste paar sportlessen kunnen lastig en 
zwaar zijn. Tegelijkertijd zie je gelijkgestemde, 
waar je van kan leren en deze kunnen je mo-
tiveren om de juiste houding aan te nemen of 
een oefening goed te doen. Oefening baart 
kunst en als je even door die beginperiode 
bent, ontstaat het plezier vanzelf.”

Lekker fitnessen of groepstraining
Dat gezegd hebbende: Bij Training Unit/KRL1 
kun je voor héél veel sport terecht “We heb-
ben misschien een ruiger imago dan andere 
sportscholen”, weet Bart. “Onze focus ligt 
veel op krachttraining, CrossFit en boksen 
maar iedere sporter kan bij ons terecht en zal 
zich thuis voelen in bijvoorbeeld de fitness 
of groepslessen. We hebben de laatste tijd 
geïnvesteerd in ‘standaard’ fitnessappara-
tuur en nu kan iedereen die gewoon lekker 
wil fitnessen ook bij ons terecht. We hebben 
naar onze klanten geluisterd, er was vraag 
naar  traditioneel fitness en nu is het er.” Het 
abonnement dat je bij Training Unit afsluit is 
overigens zowel in de vestiging in Bladel als 
in Reusel geldig.

Iets nieuws proberen
Het grote aanbod bij Training Unit/KRL1 
nodigt uit om eens wat nieuws te proberen. 
“Altijd een goed idee om eens te kijken wat 
een andere sport of vorm van bewegen je kan 
brengen”, vindt Bart. “Er is altijd iemand van 
de instructeurs aanwezig om uitleg te geven 
of samen te kijken naar de oefeningen die je 
wilt doen. In principe is elke oefening voor 
iedereen te doen maar soms is een kleine 
aanpassing nodig. We kijken graag mee om 
tot een goed resultaat te komen. Want zoals 
eerder gezegd: als je iets leuk vindt, hou je 
het langer vol en ga je resultaat zien.”

Welkom
Training Unit/KRL1 is zeven dagen per week 
geopend. De vestiging in Reusel lijkt een 
beetje verstopt. “Daar wordt aan gewerkt”, 
lacht Bart. “We hopen in de nabije toekomst 
aan de weg een banner neer te mogen zet-
ten. We zitten aan de achterkant van de oude 

sigarenfabriek aan de Turnhoutseweg in 
Reusel. Je bent altijd welkom om een kijkje 
te komen nemen of een proefles te doen.” 
Namens het team van Training Unit/KRL1: 
een gezond en sportief 2023 gewenst.

www.trainingunit.nl

Kennis, locatie en materiaal voor elke sportschoolganger
Alle reden om te gaan sporten bij Training Unit/KRL1

Wees lief 
en geduldig voor elkaar.

Creeër voor jezelf 
een sfeervolle kerst

en 
voor iedereen 

een kleurrijk nieuwjaar!

Lemmens 
Glaszetters- en Schildersbedrijf
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Onze duimen gaan omhoog voor onze sponso-
ren voor het beschikbaar stellen van de mooie 
prijzen die wij mochten ontvangen voor onze 
jaarlijkse enveloppenactie. Het was weer gran-
dioos wat we weer bij elkaar hebben gekregen. 
Daarnaast iedereen bedankt voor het steunen 
van onze vereniging!

Zvv ‘t Snipke

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

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

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

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

  WIST
     JE 
DAT...?

www.loesje.nl

... de rockband 
Van Halen 

een aantal eisen 
had waaraan elke 

locatie moest voldoen, 
wilden ze er komen 

optreden? 

Een daarvan was dat er 
in een kleedkamer 
een schaal M&M’s 

moest staan, waaruit 
alle bruine exemplaren 

waren verwijderd. 
De andere eisen 

betroff en veiligheid 
en de stevigheid van 

de vloer, 
gezien de enorm 
zware apparatuur.

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

Onze bezorgers gaan vanaf deze week weer langs de deuren om onze lezers 
fi jne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen. 

Als blijk van waardering voor hun wekelijkse inzet 
hopen de bezorgers nog een extra zakcentje te verdienen. 

Dit wordt zeer gewaardeerd en 
namens de bezorger alvast hartelijk dank! 

Er bestaat ook de mogelijkheid om een 
online gift te doen via de website:
www.bravom.nl/bezorgerbedankt. 

De gift die u doet komt 100% 
ten goede aan 'uw bezorger'.

UW BEZORGER 
BEDANKEN!

REUSEL - Op maandag 16 januari zal Parkin-
son De Kempen weer een bijeenkomst or-
ganiseren met als onderwerp slaapstoor-
nissen. De bijeenkomst is in D’n Aachterum, 
Korenbocht 50 in Reusel. Aanvang is om 
19.30 uur. De zaal is om 19.00 uur open. 

Een slaapoefentherapeut zal het slaappro-
bleem benaderen vanuit een 24-uurs visie. 
Wanneer je ‘s nachts niet goed slaapt, dan 
kan dat gevolgen hebben voor de dag daar-
op. Als je overdag problemen hebt, zou dat 
de nachtrust kunnen beïnvloeden. Daarom 
moeten de onderliggende oorzaken worden 
opgezocht, aangepakt en opgelost. 

Klachten als gevolg van slapeloosheid bij de 
ziekte van Parkinson zijn zeer divers: ver-
moeidheid, overbelast gevoel, depressie, 
concentratieproblemen, niet uitgerust bij het 
opstaan, piekeren en vermoeidheid overdag. 

De oefentherapeut zal een aantal methoden 
aandragen om de slaap te verbeteren door 
bijvoorbeeld inzichten te geven die een ge-
zond slaapgedrag bevorderen, hoe de klach-
ten met de slaapproblemen samenhangen, 
oefeningen op maat om de slaap te verbe-
teren en het ontwikkelen van een gezonde 
leefstijl waarbij u rustiger kan omgaan met de 
gevolgen van slaapproblemen en op die ma-
nier de stress vermindert en u uit de vicieuze 
cirkel komt van slecht slapen.

Zoals altijd zijn ook partners en begeleiders 
van harte welkom. Ko� ie, thee en wat lekkers 
staan voor u klaar. In verband met de organisa-
tie van de avond willen wij u dringend vragen 
om u voor 13 januari op te geven met hoeveel 
mensen u komt. Dat kan via het contactformu-
lier op www.parkinsondekempen.nl of e-mail: 

parkinsondekempen@outlook.com

Bijeenkomst over slaapstoornissen
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Woonpark De Donksbergen in Duizel is een 
gemeenschap waar 250 mensen met een ver-
standelijke beperking – jong en oud- wonen 
en werken. 

Er is elke dag van alles te beleven. Zo is er 
een boerderij, sporthal, een zwembad, een 
supermarkt en een disco. Je kunt wande-
len in de bossen en er is een trimbaan. Een 
beschermde miniatuursamenleving met alle 
facetten van het leven.

Op het woonpark wonen jongeren die voor-
bereid worden op (begeleid) zelfstandig 
wonen. Maar er verblijven ook senioren met 
PG-problematiek.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die activitei-
ten willen ondernemen met één of meerdere 
bewoners. 

Zo zoeken we vrijwilligers voor:   
•  Creatieve activiteiten of een spelletje 

spelen.
•  Samen de bibliotheek, een winkel of terrasje 

bezoeken.
• Sporten, wandelen of (duo)fietsen 

We willen het vrijwilligerswerk bij Lunet zo 
laagdrempelig mogelijk maken. Daarom 
bieden we aan om twee keer kennis te komen 
maken met medewerkers en bewoners voor-
dat je aan de slag gaat.

Wil jij onze bewoner(s) een geluksmoment 
bezorgen?  

Neem dan contact op met Patricia Peters: 
088-5515610 of vrijwilligerswerk@lunet.nl. 
Zij helpt je graag met het vinden van een bij 
jou passende activiteit.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

SENIORWEB
Voor alle computervragen

VRIJE INLOOP
van september t/m mei 

MAANDAGMIDDAG
van 14:00 tot 16:00 uur

KBO Reusel Leercentrum
'D’n Aachterûm' - Korenbocht 50 - Reusel

ALLERHANDE

in de regio Kienen in Bladel
Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 5 januari  
een kienmiddag. Deze wordt ge-
houden van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur in De Schouw, Emmap-
lein 2 in Bladel. 

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

Iedereen is van harte welkom. 

Linedance 
in Hapert

Op vrijdagavond is er nog plaats 
om te komen Line Dancen. We 
beginnen om 19.00 en gaan door 
tot tot 20.30 uur. 

Zin in om mee te doen? Loop gerust 
even binnen in de MFA ‘Hart van 
Hapert’.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Marian Wouters, tele-
foon  0497-381981

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.

T/M 4 JANUARI
KERSTSTALLEN EXPOSITIE
Locatie: Heemkundekring Pladella Villa,
Bleijenhoek 57, Bladel. Entree: expositie gratis
en voor museum € 2,50. 
Open: woensdagen 14.00-16.00 uur.

T/M 26 FEBRUARI
TENTOONSTELLING MUSEUM-HELDEN
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2, 
Eersel. Open: zie openingstijden museum.
Entree: volw. € 6,50; 13 t/m 18 jaar € 2,50 
en t/m 12 jaar gratis. 
Ingericht door bovenbouwleerlingen 
van de basisschool, met hun 
favoriete objecten uit het depot.
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De bezorgers van PC55 
wensen alle lezers 

� jne Kerstdagen en 
een gezond 2023!

Veel leesplezier 
in 2023!

Ik wens iedereen 
een 

gezegende kerst 
en een 

gelukkig Nieuwjaar.

Huig

Hoe moeilijker de tijden 
hoe meer we elkaar nodig hebben!

       Dank voor alle  
       verwarmende 
        ondersteuning!

        Samen een 
        mooi 2023!

Voedselbank Bladel –
Reusel-De Mierden – Eersel 

DOMMELEN - Eindelijk kunnen we weer 
onze traditionele snerttocht organiseren, 
zoals u van ons gewend bent, nadat hij 
twee jaar niet door kon gaan. Op 2e Kerst-
dag, maandag 26 december, is het weer 
zo ver. De startlocatie is Café de Dommel-
stroom, Bergstraat 32 in Dommelen (Val-
kenswaard).

We hebben weer mooie routes uitgezet met 
een keuze uit 10, 15, 20 of 30 kilometer. Alle 
routes gaan zoveel mogelijk door de natuur.
De 10 kilometer gaat via de Kaatse Bossen, 
Landgoed Venbergen en de Malpie, en voert 
via de Aerdbrandse Heide terug naar de 

startlokatie. De 15 en 20 kilometer maken nog 
een mooie lus over de Malpie, en de 30 kilo-
meter gaat ook nog naar de beekdalen van 
de Beekloop en Keersop. Voor alle afstanden 
hebben we een gezellige rustpost in de blok-
hut van de scouting, waar we voor iedereen 
een lekkere kop snert hebben. Deelname 
kost € 4,00 inclusief de snert.

De starttijden zijn als volgt: 10 km van 08.00 
tot 14.00 uur, 15 km van 08.00 tot 13.00 uur, 20 
km van 08.00 tot 11.30 uur en 30 km van 08.00 
tot 10.00 uur. Meer informatie vindt u op  

www.devoetjes.nl

Kerstwandeling Voetje voor Voetje
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Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

IN DE KEMEPN

Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

Ook op afspraak mogelijk! 
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP  Reusel
www.stoelenbroertjes.nlStoelenbroertjes

OOK RUIME KEUZE IN TAFELS: EIKEN EN MANGO! 
RECHT, BOOMSTAM, ROND, OVAAL & DEENS OVAAL

Alle armstoelen NU € 89,-

HAPERT - Het is bijna zover, de 2e editie 
van de Winterwandeling ‘Haopertse Snert-
loop’. 

Er zijn verschillende routes, met verschil-
lende afstanden (5-10-15-20-25 km). U kunt 
al vertrekken vanaf 08.30 uur bij MFA ‘Hart 
van Hapert’ en we willen graag dat iedereen 
voor 16.30 uur weer terug is. Onderweg krijg 
je een kop ko� ie/thee aangeboden, en bij te-
rugkomst een lekker warme kop erwtensoep 
en een lot voor de loterij. Dit alles voor slechts 
3 euro. 

Voor meer informatie en inschrijven kunt u 
terecht op onderstaande website. Hoewel 
vooraf inschrijven niet verplicht is, hebben 
we voor elke 25e online-inschrijving wel een 
aangename verrassing. Hopelijk mogen we 
weer vele wandelaars ontvangen, op woens-
dag 28 december. Tot dan!

www.wandelenhapert.nl

2e Haopertse 
Snertloop op 
28 december

Contour Care

PASTOOR DANIELPAD 4
BLADEL

18:30 - 21:00

DECEMBER
28

Winterfair
Om het 3 jarig bestaan van 

Contour Care Bladel met jullie te
vieren, organiseer ik, in samenwerking met 

MaatjeSlanker.nl een mooie,
gezellige maar vooral lekkere proeverij!

Altijd al willen weten waar die eiwitrijke reep
naar smaakt? Zin in een lekker suikervrij wijntje?

Of ga je liever voor een
koolhydraatarm croissantje?

Kom het proeven en neem je introducee
gezellig met je mee!

Winterfair
Om het 3 jarig bestaan van 

Contour Care Bladel met jullie te
vieren, organiseer ik, in samenwerking met 

MaatjeSlanker.nl een mooie,
gezellige maar vooral lekkere proeverij!

Winterfair
Om het 3 jarig bestaan van 

Contour Care Bladel met jullie te
vieren, organiseer ik, in samenwerking met 

MaatjeSlanker.nl een mooie,
gezellige maar vooral lekkere proeverij!

Contour CareContour Care

Winterfair
Contour Care

WinterfairWinterfair
Om het 3 jarig bestaan van 

Contour Care Bladel met jullie te

Contour Care

Winterfair

Maatje
Slanker

Contour
Care 
Bladel

Deze avond 10% korting op ons gehele assortiment

Leuke kraampjes van lokale bedrijven

REUSEL-DE MIERDEN 
- Op dinsdag 17 januari 
organiseert de Zonne-
bloem afdeling Reu-
sel-De Mierden een ver-
rassingsmiddag in De 
Schakel, De Stad 5 in 
Hooge Mierde. 

Het wordt een middag met diverse vrijblijven-

de activiteiten en natuurlijk wordt er ook goed 
voor de inwendige mens gezorgd. Aanvang is 
om 13.30 uur en rond de klok van 16.30 uur zul-
len we deze middag afsluiten. Het belooft weer 
een fijne Zonnebloem-middag te worden. 

Wilt u zich ook aanmelden bij de Zonnebloem 
als gast of vrijwilliger, dan kunt u vrijblijvend 
informeren bij Annemie van Limpt, e-mail: 
annemievanlimpt@gmail.com.

Verrassingsmiddag voor Zonnebloem 
afdeling Reusel-De Mierden

Vorig jaar hielden we een nestkastjesac-
tie om de overlast van de eikenproces-
sierups te verminderen. Vogels zoals de 
koolmees eten tenslotte wel honderden 
rupsen per dag.

Nu het broedseizoen voorbij is, is het be-
langrijk om nestkastjes schoon te maken. 
Met een schoon nestkastje bied je vogels in 
de winter onderdak als ze willen rusten. 

Ook is de nestkast dan klaar voor het voor-
jaar, als nieuwe bewoners een plek zoeken 
om te nestelen. 

Hoe doe je dat?
1.  Haal de kast uit de boom of van de plek 

waar je hem hebt opgehangen.
2. Schud het nest uit de nestkast.
3.  Giet een flinke scheut heet water in de 

nestkast om ongedierte te verwijderen. 
4.  Gebruik geen schoonmaakmiddelen, zoals 

bleekwater of groene zeep. Heet water is 
voldoende.

5.  Borstel de kast schoon met een harde 
borstel.

Als je de kast terughangt, controleer dan 
meteen of deze nog op de juiste locatie 
hangt. 

Houd rekening met de uitvliegopening en 
voldoende ruimte rond het nestkastje.

Maak je nestkast klaar voor nieuwe bewoners

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 opne-
men met Conny Wouters (0497-384834) of 
Zus Scheers (0497-383398).

Vrouwen Beweging 
Hapert zoekt 
nieuwe leden!
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Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Team Lavrijsen Haarden
wenst u prettige feestdagenen vooral een warm & sfeervol 2023.

Ook in 2023 gaan we u verrassen!

De lokale deelnemers van 
Alpe d’HuZes

wensen iedereen een gezond en 
hoopvol 2023!

Zanggroep Tolad wenst je vrolijke, muzikaalvolle, luisterrijke en vooral prettige feestdagen toe.
                        De beste, gezonde en 
               muzikale wensen voor 2023!

Team MeaMill Fijnmetaal 

wenst iedereen prettige feestdagen en 

een gelukkig maar vooral een 

mooi en gezond 2023!

Wij wensen u � jne kerstdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar!

Van den Berg Elektro - Bladel
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De medewerkers van De medewerkers van 
PC  PC  5555  wensen  wensen 

je  een  gezond 2023!je  een  gezond 2023!

Warme en gezellige feestdagen 
aan iedereen maar vooral aan onze gasten.

Bestuur en vrijwilligers
Zonnebloem Bladel

De gemeente Bladel
wenst iedereen 
fijne kerstdagen 
en een gelukkig
en vooral gezond 

2023!

Wees trots op wie je bent, 
ook al past dat niet in het beeld dat anderen hebben. 

De wereld verandert en wij veranderen mee! 
Ik wens iedereen een heerlijke kerst 

en een nieuw jaar vol kansen. 

Pirke

DKH ADVIES  Biuro Doradztwa i Ksiegowosci 
Życzymy wesołych świąt i szczęśliwego 

Nowego Roku 2023 

Daan en Krystian 

Voedings- en gewichtscoach 

Heidi van Herk 

wenst je veel geluk, liefde 

en een goede gezondheid in 2023!
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Iemand missen 
met deze dagen is niet � jn

koester de mooie herinneringen

dan groeit het grote licht
dat Kerstmis is

voor vandaag
voor morgen

en altijd

   Team 
   natuurbegraafplaats De Utrecht  
   wenst u 
   alle goeds 
   voor 2023

Ik wens je 
heerlijke feestdagen, 

gezellige etentjes, 
oneindig veel liefde 

en mooie momenten!

Dag 2022, hallo 2023! 
Op naar een nieuw jaar.

                                     Ivanka

  

vrijdag & zaterdag

13 & 14
januari 2023

Restaurant Zalen De Wekker
20.00 uur
Voorverkoop:   13,50,- Kassa:   15,-€
Nu ook online ticketshop, scan hiervoor
de QR-code.
Voorverkoopadressen:
Primera Prins - Reusel
Restaurant Zalen De Wekker - Reusel
De voorverkoop start zaterdag 
26 November 2022

Locatie:
Aanvang:

Entree:
Voorverkoopadressen:

€

Freddy van den ElzenPeter van der Maas
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Je moet de dagen vieren,
zoals ze komen. 
Het leven gaat, 
zoals het gaat. 

Alle goeds voor 
het nieuwe jaar!

Woontrend 
Hapert
 wenst u

� jne feestdagen
en veel

woongenot
in 2023!

Boeren zoals het vroeger ging
38e Dorsdag op 8 januari 2023 aan de Leemskuilen in Bladel

Door Renate Mattijssen

BLADEL - Als er geen corona was geweest, 
zou op 8 januari 2023 de 40e Dorsdag in 
Bladel georganiseerd worden. Nu wordt 
het de 38e en die zal net als andere jaren 
gezellig en ambachtelijk worden. Krijn van 
Roosmalen en Ludwig van Lierop zijn twee 
van de organisatoren en ze hebben er weer 
zin in.

Zoals het vroeger ging
Een dorsdag in januari, is dat niet onlogisch? 
Niet echt de oogstmaand voor graan, toch? 
“Juist wel logisch”, vertelt Ludwig. “Wij zijn de 
Vereniging Ouderwets Boeren en we probe-
ren dus alles precies zo te doen zoals de boe-
ren het vroeger deden. In de zomerdag werd 
het graan, de rogge of de gerst geoogst en 
opgeslagen in schuren. Dan was er geen tijd 
om te dorsen, dan was er ander werk genoeg 
op het land. In de winter gingen de boeren 
bij elkaar helpen om te dorsen. Hele straten 
of buurtschappen kwamen samen om elkaar 
vooruit te helpen. Dat willen we laten zien op 
de Dorsdag.”

Gedeelde interesse
De Dorsdag in Bladel bestaat dus al een 
poosje en is voortgekomen uit een evene-
ment dat door de landelijke organisatie op 
touw werd gezet. “Tijdens dat evenement 
gingen mensen die interesse hadden in oude 
tractoren op een veld staan in De Rips. Dat 
beviel zo goed dat er allemaal subgroepen 
ontstonden en dus ook de club in Bladel en 
omstreken. Sindsdien organiseren wij elk jaar 
de Dorsdag, waarin naast het dorsen en de 
oude tractoren, ook aandacht is voor am-
bachten, zoals de touwslager, de tingieter en 
de stoelenmatter”, aldus Ludwig.

Dorsen
Er is nog een reden waarom januari de ideale 
maand is voor de Dorsdag. “Dan is de grond 
vaak hard en dat is fijner dan dat je tot aan je 
enkels in de modder zakt tijdens het dorsen”, 
lacht Ludwig. Het gaat er bij de VOB om dat 
het oude boerenleven zo waarheidsgetrouw 
nagebootst wordt. “Al maken we wel gebruik 
van machines”, legt Krijn uit. “We hebben een 
dorskast, de opvolger van het ouderwetse 
vlegelen waarbij de graankorrel nog met de 
hand uit de koren werd geklopt.” Hier blijkt 
trouwens een belangrijke taak weggelegd 
voor de tien jaar oude zoon van Krijn, Niek. 
“Ik mag de hele dag de koren van de dorskast 
naar de maakmolen vervoeren. Ik heb mijn 
eigen tractor met aanhanger. Die heb ik zelf 
met ons pap helemaal opgeknapt.” Krijn is er 
trots op dat zijn zoon dezelfde voorliefde voor 
het oude boerenleven heeft. “Leuk om dat 
samen te kunnen doen”, vindt hij.

Verhalen die los komen
De Dorsdag trekt jaarlijks veel bezoekers uit 
binnen-en buitenland. “De echte liefhebbers 
komen graag want er is van alles te beleven 
op het terrein aan de Leemskuilen in Bladel”, 
vertelt Ludwig. “We zien ook elke keer bezoe-
kers uit de regio, die gewoon een leuke dag 
willen hebben. Het is ook echt interessant 
om te zien hoe het boerenleven er vroeger 
uit zag. Vooral bij ouderen die ons evenement 
bezoeken, komen de verhalen los. Zij hebben 
met onze materialen écht gewerkt. Een paar 
jaar geleden was er een oude man die heel 
graag een keer op mijn oldtimer tractor wilde 
zitten. Hij had er ooit één nieuw gehad en 
hij wilde nog een keer voelen hoe het was. 
Prachtig toch. Die ouderen zeggen het ook 
gerust als wij het ‘verkeerd’ doen, hè. Dat is 
alleen maar leuk want daardoor ontstaan de 
leukste gesprekken.”

Kom in de tent
Niek mag dit jaar voor het eerst de hele dag 
mee. “Twee jaar geleden was ik nog te jong 
en moest ik de hele dag bij opa en oma blij-
ven, dan gingen we een paar uurtjes. Dat was 
leuk maar te kort. Fijn dat ik nu de hele dag 
mag blijven. Maar pap, hoe laat heb ik ei-
genlijk pauze want als ik hard moet werken, 
moet ik ook uitrusten hè.” Krijn verzekert hem 
dat het allemaal goed gaat komen. Hij kan 
op tijd zijn rust nemen in de tent die bij het 
evenement komt staan. “Daar is het heerlijk 
om even op te warmen. Soms nodig en altijd 
gezellig. De ambachtslieden laten hun kun-
nen ook in de tent zien, die kun je niet vragen 
om de hele dag buiten te gaan zitten. Ook de 
modeltreinen staan binnen. Zo hebben we 
heel veel verschillende bezienswaardigheden 
die een bezoekje aan de Dorsdag de moeite 
waard maakt.”

Kennis en ervaring delen
Er wordt geen entree gevraagd, iedereen is 
welkom. “Om toch wat inkomsten te genere-
ren, houden we een loterij waarbij je een trac-
tor kunt winnen”, vertelt Ludwig tot slot. “Een 
échte tractor, niet eentje van plastic. Daar-
naast zijn er nog leuke andere prijzen te win-
nen.” Nadat ’s avonds alles weer is opgeruimd, 
gaan de leden van VOB weer terug naar waar 
ze wekelijks, soms zelfs dagelijks mee bezig 
zijn: sleutelen aan oude tractoren en daarover 
met elkaar van gedachten wisselen. 

“Ieder lid van onze club heeft wel ergens ver-
stand van. Het is mooi om die ervaring en 
kennis met elkaar te kunnen delen. Als we 
willen kunnen we elke week naar een trac-
tor-evenement maar dat hoeft niet. Gewoon 
onderling is het ook gezellig en dat bewijst de 
Dorsdag elke keer weer.”
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Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen

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

AFHAALPUNTEN

De lokale krant bij de koffie/thee.....

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

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop Vooreind 16a Hulsel

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

Gemeenschapshuis De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel

Voor iedereen 
die dit jaar hee�  meegedaan 

aan de 
prijsvraag van onze 
Witte G’ijt, en voor 

iedereen die er geen kaas 
          van kon maken: 
         zalig kerstmis en 

          gelukkig 
            nieuwjaar!

organiseert in 
jan-feb-mrt ’23

een

EEHHBBOO -- CCUURRSSUUSS  
Tijdens een cursus Eerste Hulp leer je wat je 
moet doen bij o.a. snij-, schaaf- en 
brandwonden, vergiftiging, verslikking, 
oogletsels, splinters en andere kleine 
verwonding, maar ook wat je moet doen bij 
stoornissen in bewustzijn en ademhaling, hoe 
je een beroerte kunt herkennen, hoe je moet 
reanimeren en een AED moet gebruiken. En dat 
alles volgens de officiële richtlijnen van het 
Oranje Kruis.

De kosten bedragen 200 euro per persoon. 
Dit is inclusief cursusboek, koffie/thee 

alles volgens de officiële richtlijnen van het 
Oranje Kruis.

Den Herd, Bladel 

200 euro incl. cursusboek, 
koffie/thee en examen. 

meer info: www.ehbobladel.nl

18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 
1-3, 8-3, 15-3 & 22-3.

9 avonden van elk 3 uur

Hé jij daar!
Prettige feestdagen!

                       Team 
                        Haarsalonneke

                       Team 
                        Haarsalonneke

Wouters 
Waterontharders

wenst iedereen 
een mooi, gezond 

en vooral 
kalkvrij en zacht 

2023 toe!

Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gezond NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar
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Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Hai’k u al ooit eens
graag toe willen 

wensen hier:
Fijne Feestdagen!

V.V. Hoogeloon
bedankt alle leden 

en vrijwilligers 
voor een fantastisch 2022. 

En bij deze wensen wij 
iedereen een gezond, 
gelukkig en sportief 

2023 toe! 

Tuincentrum 
Groenen 
wenst u 

prettige feestdagen
en een 

bloeirijk 
2023!

WINTELRE - Op 
maandag 26 decem-
ber (tweede kerst-
dag) wandelen we 
voor drinkwater. Al 
tientallen jaren or-
ganiseert voetbal-
vereniging DEES, 
met ondersteuning 
van Stichting Avond-
wandelvierdaagse 
Wintelre  en korf-

balvereniging Winty, een tweetal sportieve 
kerstwandelingen door de mooie natuur 
rondom sportpark De Meren, rondom de 
Wintelrese vennen en door het prachtige 
bos- en het waterwingebied.

De deelnemers kunnen dit jaar wederom 
kiezen uit een korte afstand: 5 km geschikt 
voor het hele gezin en de naaste familie-
leden of een langere wandeling van 10 km 
voor de meer geoefende wandelaars. Omdat 
we samen streven naar meer bewegen, meer 
sporten en meer natuurbeleving voor jong en 
oud op en rondom sportpark De Meren, en in 
de mooie natuur direct in haar omgeving, is 
deelname aan de traditionele kerstwandeling 
in Wintelre geheel gratis.

In het gebied waar we tweede kerstdag wan-
delen wint Brabant Water grondwater van 
tientallen tot honderden meters diep. Het 
grondwater vervoeren ze naar het waterpro-
ductiebedrijf tegenover het Jong Meer. Hier 
wordt o.a. het water gezuiverd van gassen die 
de geur en smaak beïnvloeden. Het grond-
water wordt hier drinkwater, wat weer tijdelijk 
wordt opgeslagen in een reinwaterkelder. 

Onze kerstman heeft dit jaar zijn tijdelijke 
stal geplaatst nabij het pompstation in Win-
telre en hij heeft daar vanuit zijn uniek on-
derkomen meer informatie liggen hoe ons 
drinkwater uiteindelijk bij ons allemaal thuis 
uit de kraan komt. Maar vanuit zijn stal heeft 
de kerstman niet alleen de nodige informatie 
met maar zorgt hij ook voor warme chocola-
demelk met een stukje Wentersel brok. 

De kerstman geeft zoals gebruikelijk hier alles 
gratis weg, en/of dat nog niet genoeg is staat 
voor iedereen, bij terugkomst op De Meren, 
in de kantine van de voetbalvereniging DEES 
nog een gratis kop snert of een glaasje glüh-
wein klaar. De hulpjes van de kerstman staan 
klaar in de kantine om u allen een helpende 
hand te bieden bij het verkrijgen van een 
hapje en drankje. 

De deelnemende kinderen kunnen bij te-
rugkomst volop spelen op de groene velden 
en  gebruik maken van de kleurplaten en de 
spelletjes die er liggen in het jeugdhome. Een 
glaasje ranja van schoon Brabant Water staat 
daar ook altijd klaar.

Vertrek vanuit de kantine aan de Merenweg 
in Wintelre is mogelijk vanaf 11.00 tot 14.00 
uur. Het is de moeite waard om met zijn allen 
Door Eendracht en Samenspel er op uit te 
trekken op  tweede kerstdag 26 december en 
om samen deel te nemen  aan de traditionele 
kerstwandeling van de organiserende sport-
verenigingen in Wintelre. Voor meer vragen, 
bel gerust 06-34921198. 

Prettige feestdagen en tot ziens!

Tweede kerstdag kerstwandeling 
voetbalvereniging DEES
M.m.v. Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre 
en kor� alvereniging Winty

Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gezond NieuwjaarWij wensen je prettige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar
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Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

EindejaarsActie

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

bij De Laat slaapexpert

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

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

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

www.delaatslaapexpert.nl

*vraag naar de voorwaarden in de winkel Actieperiode: 18 november t/m 8 januari
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Wij wensen je prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Je kunt pas 
echt gelukkig zijn 

als je het geluk 
niet aan geluk 
te danken hebt 

   Seniorenvereniging 
   KBO Hapert

Schrander BV 
(Uitzenden en Detachering) 

wenst u 
Prettige Feestdagen en een 

Goed en Gezond 2023 

   Daan en Krystian

We kijken terug
op een bijzonder jaar.

We wensen jullie
hele � jne feestdagen

en voor het nieuwe jaar
gezondheid, liefde en geluk.

Zorg goed voor elkaar!

Kameraet &
Goed Toeven bij Kameraet

Wij wensen iedereen
 � jne feestdagen

en een gesmeerd 2023 toe. 

Team SSB 
Spack & Stucwerken 

Brabant

Fysio-Fit Hapert 
wenst u 

gezellige feestdagen en een 
gezond en soepel 2023! 

Team Fysio-Fit Hapert

Mariëtte, Dirk, Fokje, 
Joyce, Ingrid, Maud, 

Maxime, Arlinda, 
Helma, Mariël, Annie.

040 264 58 12 bladel@quintes.nlGindrapassage 5, Bladel www.quintes.nl

040 264 58 12 bladel@quintes.nlGindrapassage 5, Bladel www.quintes.nl
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VOLLEDIGE OPBRENGST GAAT PRINSES MAXIMA CENTRUM

EEN MOOIE ROUTE MET START- & EINDPUNT IN BLADEL

EEN LEUKE ACTIVITEIT VOOR HET HELE GEZIN WAARMEE

JE EEN PAAR UUR ZOET BENT, IN DE WINTERMAANDEN

→ VERKOOPADRESSEN VISIT BLADEL EN PRIMERA BLADELLEUKE PRIJZEN TE WINNEN!

EEN
GEZELLIGE 
ACTIVITEIT 
VOOR HET 

HELE GEZIN 

AUTO-FOTO-

ZOEK-TOCHT
10,-10,-

PER ROUTE
PER ROUTE10,-

         PER ROUTE

01
DECEMBER

T/M

28
FEBRUARI

IT’S JUST A HILL,            GET OVER IT

IT’S JUST A HILL, GET OVER IT

IT’S JUST A HILL, GET OVER IT

IT’S JUST A HILL,            GET OVER IT

2266--1122
vvaannaaff 

1122uu

KKeerrssttssffeeeerr iinn PPoossttel
Er valt heel wat te beleven!!

GGRRAATTIISS lliicchhttjjeesswwaannddeelliinngg vvoooorr 
ggrroooott eenn kklleeiinn!!

WWiinntteerrbbaarr mmeett eeeenn ddrraannkkjjee eenn 
eeeenn hhaappjjee ((ssppeekk,, ppeennsseenn,, 

ssnneerrtt,,……)) aaaann ddeemmooccrraattiisscchhee 
pprriijjzzeenn

KKiinnddeerr--wwaannddeelliinngg mmeett ddee 
kkeerrssttmmaann

oomm 1177uu

KKooffffeerrbbaakk--SSaallee

Voor meer informatie
scan de QR-CODE

TTee KKoooopp

l
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Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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!

Door Renate Mattijssen

PYRO is ‘wiser’ geworden. O nee, dat is de 
titel van de nieuwe single van de rockband. 
Toch is er wel het één en ander veranderd. 
Wat dat is kun je gaan beluisteren tijdens 
het concert op 29  december in de E� enaar 
in Eindhoven. Of je leest het artikel hieron-
der, waarin Bas uitlegt wat er anders is ge-
worden. Of nog beter: je doet het allebei!

Klaar met schreeuwen
Bas Soetens is klaar met schreeuwen. “Ik 
dacht altijd dat harder, mooier was”, legt hij 
uit. “Ik was ervan overtuigd dat rock rauw en 
hard moest zijn en dat betekende dus keihar-
de drums, snerpende gitaren, bonkende bas-
sen en dat alles overschreeuwen met zang. 
Er is iets veranderd. Dat merkte ik voor het 
eerst toen we tijdens corona een akoestisch 
concert gaven in Den Herd. Het werd ineens 
veel intiemer, kleiner en voor mij mooier. Dat 
alleen een piano en een stem zoveel kracht 
hadden, had ik me nooit gerealiseerd. Het 
duurde daarna nog even voordat het kwartje 
echt viel maar nu is het er.”

Niels Zuiderhoek
Bas is altijd bezig met muziek. Staat hij niet 
te rocken op een podium, dan is hij aan het 
schrijven, voor zichzelf en tegenwoordig ook 
voor anderen, maar daarover later meer. Hij 
had nieuw materiaal klaar en daar wilde hij 
Niels Zuiderhoek een multi platinum produ-
cer eens naar laten kijken. “Ik heb contact ge-
zocht met hem. Hij is een steengoeie produ-
cer die in Berlijn woont, maar deels Reuselse 
roots bleek te hebben. Ik heb ‘m letterlijk ge-
spamd totdat hij reageerde. Ik wil namelijk 
een stapje hoger komen en daar had ik hulp 
bij nodig. Toen ik eindelijk contact kreeg met 
Niels, was zijn reactie voor mij heel verras-
send. Hij was enthousiast over mijn materiaal 
en zag er zeker potentie in. We gingen met 
name focussen op de spanningsboog in het 
lied en dat de productie wat verfijnder klonk. 
Aangenamer voor het grote publiek..”

Kleiner, mooier, intiemer
Er was over en weer contact tussen Bas en 
Niels. “Door de afstand hebben we bijna alles 
online gedaan. Speelde ik de gitaarpartij in, 
kreeg ik feedback van Niels om – in de meeste 
gevallen - minder te doen. Ontzettend fijne 
manier van werken en het mooie was: de 

liedjes werden eigenlijk steeds kleiner, mooi-
er, intiemer. Nadat ik in Hilversum de zang 
ben gaan opnemen, heeft Niels het nummer 
gemixt en konden we het uitbrengen. De 
reacties zijn positief dus ik geloof dat ons pu-
bliek het met me eens is dat het wat rustiger 
mocht. Niels heeft me leren doseren, het con-
trast laten zien tussen niks en veel. Ik heb de 
balans gevonden, denk ik.” Bas lacht voor de 
zoveelste keer zijn tanden bloot. Dat Bas blij 
wordt van muziek, is duidelijk genoeg.

Eigen album
Bas heeft alle demo’s naar Niels gestuurd 
en de conclusie van de producer was dat er 
veel goed materiaal bij zat. Bas: “Hij stelde 
me de vraag waarom ik eigenlijk alleen voor 
mijn eigen band schreef. De hoeveelheid 
liedjes zou ik nooit alleen met PYRO uit kun-
nen brengen en het bleek erg goed te zijn. Hij 
heeft me in contact gebracht met een aantal 

publishers en daar werk ik nu mee samen. 
Het zou toch ook vet zijn als een bekende 
band ineens een nummer van mij zou gaan 
opnemen? Zo ver is het nog niet hoor, eerst 
maar eens ons eigen album uitbrengen. Die 
opnames staan al gepland.” Konden de band-
leden Steef, Stijn en Thomas zich eigenlijk 
wel vinden in de nieuwe stijl? “Jazeker, maar 
nieuwe muziek is altijd even wennen”, legt 
Bas uit. “Kijk, als je gewend bent om tijdens 
élk nummer te vlammen en ineens moet je 
een coupletje niks doen, dan voelt dat even 
vreemd, dat snap ik. Maar toen ze hoorden 
dat een nummer beter werd door dingen weg 
te laten, werden ze enthousiast. Fijn dat ze de 
ontwikkeling zien en omarmen.”

E� enaar concert
De show in de E� enaar is voor Bas een soort 
try-out van de nieuwe stijl. “Ik zeg niet dat we 
niet nog een keertje ouderwets gaan rocken”, 

lacht hij. “Maar we gaan zeker ons nieuwe 
materiaal aan het publiek laten horen. Ik ben 
zó benieuwd naar de reacties. En geloof me: 
het rauwe randje blijft, dat hoort nu eenmaal 
bij mij. Het is alleen een iets dunner randje ge-
worden. Ja ja, ook rockers worden ouder, daar 
zal het misschien ook mee te maken hebben. 
Ik ben gewoon altijd op zoek naar mijn eigen 
geluid en met deze vorm ben ik een beetje 
dichter bij dat geluid gekomen. En nu maar 
hopen dat het grote publiek het oppikt. Dat 
blijft toch altijd nog een grote droom.”

Ga naar www.e� e-
naar.nl/agenda voor 
kaarten of scan de 
QR-code op deze 
pagina. Een voor-
proefje van het nieu-
we repertoire vind je 
op Spotify.

PYRO – Ready for Takeoff 
Concert nieuwe stijl in Eff enaar Eindhoven op 29 december

PYRO (photo by SetVexy)

MUZIKAAL
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 De autobedrijven 
wensen u 

prettige feestdagen 
en 

veilige kilometers 
in het

 nieuwe jaar!

Op Weg

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

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

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

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

Wij doen 

alles voor 

uw auto.

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

Een reparatie of onderhoud aan uw elektrische auto? Onze werkplaats is  
uitgerust met de nieuwste apparatuur en onze monteurs zijn opgeleid

Vele luxe jonge modellen op voorraad
Bezoek onze showroom voor een bezichtiging en proefrit

SKODA 
SEAT 

TOYOTA

Auto Goossens
Officieel sevice dealer

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl 

Wij doen 
Wij doen 
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Wij wensen  je  prettige Kerstdagen  en een gezond 2023!Wij wensen  je  prettige Kerstdagen  en een gezond 2023!

Nieles
 Elektro

Wielerronde 
Hapert

Eric
Wouters

Susanne 
Groeneveld 
Uitvaart-

begeleiding

Oma 
Riek

Bakkerij
Wieland
Hapert
Reusel

De Bruijn 
Zorgeloos 

Zitcomfort

Fiero 
Haarwerken

Woonzorg
De Hapertse

Kluis

De Top 
Spinners

Kapperzzz
kapsalon

Baderie 
van den 
Boomen

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

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

HANDIG!
Online een 

afspraak maken 
via onze 

facebookpagina 

Op zaterdag 7 ja-
nuari komen wij in 
Hapert weer bij u 
langs met de jaar-
lijkse loterij van cv 
de Pintewippers. De 
opbrengst van deze 
loterij is als vanouds 
bestemd voor inwo-
ners van Hapert die 
langdurig ziek zijn. 
Zij worden namelijk 

door ons tijdens het carnavalsweekend 
bedacht met een presentje in de vorm van 
een fruitschaal. 

Wij hopen dat u ook dit jaar weer bereid bent 
om een aantal loten voor dit doel te kopen. 
Evenals andere jaren zijn er weer diverse prij-
zen te winnen, waaronder de hoofdprijs van 
€ 225,-. Verder zijn er prijzen van € 125,-, 
€ 50,-, € 25,- (2x) en € 15,- (4x). De prijs van 
een lot bedraagt € 0,50. De trekking van de 
prijzen is op 4 februari. De uitslag van de 
trekking zal in PC55 en op de website van de 
Pintewippers (www.pintewippers.nl) bekend 
worden gemaakt. 

Veilig!
Gelukkig zijn er op dit moment geen (veilig-
heids)maatregelen rondom Covid van kracht. 
Om de verkoop van de loten, zowel voor u 
alsook voor onze vrijwilligers, toch 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. Daarnaast zullen 
wij bij u aan de voordeur de 1,5 meter afstand 
nog steeds zoveel mogelijk in acht nemen.

Overigens willen wij u nu al verzoeken: kent 
u iemand die langdurig ziek is of in het zie-
kenhuis ligt en die door een bezoekje van de 
Prins of een afvaardiging van de Pintewip-
pers een beetje opgepept kan worden, laat 
het ons dan even weten. U dient er wel van 
overtuigd zijn dat de te bezoeken persoon het 
op prijs stelt. 

U kunt zijn of haar naam en adres via een 
WhatsApp-berichtje doorgeven aan Henri 
Jansen (telefoon 06-25201207), dan wel 
een mailtje te sturen naar secretariaat@
pintewippers.nl.

Jaarlijkse loterij 
cv de Pintewippers
Opbrengst bestemd voor de zieken 
tijdens carnavalsweekend

BLADEL - Vanaf 4 januari 2023 is het Info-
punt open op woensdagochtend van 09.30  
tot 11.30 uur bij DeGoeiPlak, Kloostertuin 2 
in Bladel.

Waarvoor kun je bij ons terecht?
-  Informatie en advies over lokale en landelij-

ke voorzieningen                                  
- Ondersteuning bij hulpvragen                                                                                     
- Lotgenotencontact                                                                                                                
- Een luisterend oor                                                                                                                           
- Praktische ondersteuning                                                                                              
-  Belangenbehartiging, workshops en trainin-

gen voor mantelzorgers                                                    

Mantelzorgers Bladel
Zorgen voor een naaste die extra hulp nodig 
heeft, jong of oud, dat vinden we vaak van-
zelfsprekend. Maar het is niet iets waar we al-
tijd bewust voor kiezen. Zorg voor een ander 
is waardevol maar zorg voor jezelf is minstens 
even belangrijk. Wij helpen graag met advies, 
praktische hulp of een luisterend oor. Neem 
gerust contact op en we kijken samen wat we 
voor je kunnen doen.

Wilt u zich aanmelden als mantelzorger, dan 
kan dat via de gemeente Bladel: www.bladel.
nl/mantelzorgwaardering. U krijgt dan in no-
vember de jaarlijkse mantelzorgwaardering 
van de gemeente Bladel. Verder ontvangt u 
via CordaadWelzijn regelmatig nieuws over 
mantelzorgactiviteiten, zoals workshops en 
lezingen.

U kunt zich ook aanmelden bij het Info-
punt Zorg en Welzijn Bladel via ons e-mail-
adres: infozorgWelzijn@cordaadwelzijn.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Ivonne Megens via ivonnemegens@
cordaadwelzijn.nl.

Gewijzigde openings-
tijden Infopunt Zorg 
en Welzijn Bladel
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Door Renate Matthijssen

KEMPEN - Een poosje geleden stond in 
deze krant een artikel over het nieuwe 
boek van Chef Petroes, ‘Reïncarnatie 
Echo’. In dat artikel liet de schrijver door-
schemeren het een leuk idee te vinden als 
een oud-docent Nederlands zijn boek zou 
redigeren. Zo gezegd, zo gedaan. Henk 
Wissink bleek bereid het boek te lezen en 
van eerlijk commentaar te voorzien, zon-
der te weten wie de schrijver is, want Chef 
Petroes is een pseudoniem. PC55 was – ui-
teraard – aanwezig bij de boekbespreking.

Onder de radar
Henk is uitermate benieuwd of hij de 
oud-leerling zal herkennen; een voorschot 
geven op de identiteit durft hij niet. “Dan zou 
ik misschien iemand tekort doen. Daarbij: ik 
heb honderden leerlingen in de klas gehad, 
het is onmogelijk om te voorspellen wie wat 
is gaan doen.” Als de deur opengaat en Chef 
binnenkomt, is er geen enkele herkenning te 
zien. Niet echt verwonderlijk als je bedenkt 
dat het zeker 40 jaar geleden is dat de schrij-
ver bij Henk in de klas zat. Pijnlijk voor Chef? 
“Nee hoor, ik hield me op de Havo altijd onder 
de radar. Ik gaf niet veel om school, deed niet 
erg mijn best, maar docenten hadden ook 
geen ‘last’ van me. Dus nee, pijnlijk is het niet, 
naar verwachting eigenlijk. Ik herken Henk 
wel, mag ik Henk zeggen? Ik ben eigenlijk 
meteen geneigd om meneer Wissink te zeg-
gen”.  Het mag Henk zijn.

Je moet er echt voor gaan zitten
Henk heeft zijn taak zeer serieus genomen en 
het boek aandachtig en kritisch doorgelezen. 
Na elk hoofdstuk maakte hij aantekeningen 
en verwerkte die later tot één recensie. Daar-
uit geciteerd: ‘Het boek vertelt het verhaal 
van drie personen, die terugkeren uit het zie-

lenland van het universum, op aarde om op-
drachten uit te voeren en zo een hoger niveau 
te bereiken van een betere wereld. De lezer 
moet bereid zijn mee te gaan in deze the-
matiek van deze esoterische roman waarin 
niet-zintuigelijke waarnemingen een hoofd-
rol spelen.’ “Het is geen boek dat makkelijk 
wegleest, geen pageturner”, aldus Henk. 
“Je moet er echt voor gaan zitten maar het is 

tegelijk een boek dat je uit wilt lezen. Hoewel 
er geen echte cli� hangers zijn aan het einde 
van een hoofdstuk, wil je toch weten hoe het 
de hoofdpersonen vergaat.”

Sterk en zwak
‘Het sterkst is de schrijver op de momenten 
waarop hij het verhaal inkadert in historische 
en geografische gegevens. Hij schrijft met 

speels gemak over verschillende onderwer-
pen en geopolitieke kwesties, waardoor je 
overtuigd raakt van de belezenheid van de 
schrijver.’ Chef is een bereisd persoon en dat 
voel je; veel beschrijvingen komen vanuit zijn 
eigen ervaring. “Het is op die momenten bijna 
alsof er een andere schrijfstijl gehanteerd 
wordt”, vindt Henk. “Daarin zit meteen een 
stukje kritiek; soms lijkt het alsof er een ande-
re schrijver aan het woord is. Van mij hadden 
sommige gebeurtenissen korter omschreven 
mogen worden. Voor de leesbaarheid was het 
wellicht beter geweest om bepaalde gebeur-
tenissen samen te voegen of weg te laten.”

Oeps, foutje…
Twee échte fouten die Henk als docent ge-
stoord hebben: “Het consequent verkeerd 
gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord 
‘wat’, als het ‘dat’ moest zijn. En Spinoza leefde 
niet - zoals in het boek staat - in de Middel-
eeuwen, maar komt uit de zeventiende eeuw.” 
Vooral dat laatste treft de schrijver. “Ik heb zo-
veel feiten gecheckt, hoe kon ik dit over het 
hoofd hebben gezien?” Chef kan de kritiek 
goed hebben, dat was juist de reden dat hij 
de uitdaging bij zijn oud-docent heeft neerge-
legd, maar hij baalt er wel een beetje van. 

Respect
Henk heeft respect voor het feit dat Chef 
het boek heeft geschreven. “Het is een pittig 
boek dat, zoals gezegd, enig doorzettingsver-
mogen van de lezer vereist. Bij mij rees soms 
de vraag of de inhoud leidend was voor het 
aantal bladzijdes of heeft het aantal bladzij-
des de inhoud bepaald? Hoe dan ook: het is 
een prachtig boek voor de lezer die bereid is 
zich over te geven aan de wereld van reïn-
carnatie en graag filosofeert over de diepere 
lagen van ons bestaan. Het kost enige in-
spanning om het boek te lezen maar het leidt 
zeker tot ontspanning.”

Positief kritisch, met respect voor de inspanning
Henk Wissink recenseert boek ‘Reïncarnatie Echo’ van Chef Petroes
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Op 15 november vielen er twee Russische raketten 
in Polen, een NAVO-staat. Europa hield de adem in. 
Wat zou de NAVO doen? Herinneringen ontwaakten 
aan de Cubacrisis van 1962, toen Sovjetschepen 
met nucleaire raketten aan boord opstoomden naar 
Cuba. Een atoomoorlog dreigde. In Hapert moesten 
de schoolkinderen naar de kerk om te bidden dat 
het zover niet zou komen, in Bladel draaiden de vrij-
willigers van het Korps Luchtwachtdienst overuren 
in de toren aan de Bossingel, speurend naar over-
vliegende Russische vliegtuigen.

De Bladelse luchtwachttoren - die zochten we - 
maakte deel uit van een netwerk van over heel 

Nederland verspreide uitkijkposten. De helft daarvan bestond uit torens, vergelijkbaar 
met die van Bladel, 138 stuks. Daarnaast waren er ook nog eens 138 posten ingericht op 
bestaande gebouwen. We hebben het over de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, 
het begin van de Koude Oorlog. 

De 13 meter hoge torens werden gebouwd met geprefabriceerde betonnen raatbouwele-
menten (net als de bijen). De onderste acht raten werden betegeld om te voorkomen dat 
onbevoegden de toren in zouden klimmen. Via een houten trap en een stalen ladder kwam 
je op een openlucht-observatieplatform van 3 bij 3 meter, met een anderhalve meter hoge 
borstwering. Daar stond een ‘gridtafel’ met een kaart van de omgeving. Erbovenop was 
een statief gemonteerd met een vizier, een kijker en een aanwijsnaald. Als de vrijwilligers 
een vliegtuig in de smiezen kregen, meldden ze het bij het luchtwachtcentrum in Eindho-
ven. Met behulp van simultane waarnemingen uit Meerveldhoven en Luyksgestel, waar-
mee Bladel een driehoek vormde, bepaalde men daar de exacte positie van het vliegtuig. 

De Bladelse toren stamt uit 1952. Als je goed kijkt zie je aan de westkant, de kant van het 
zwembad, een overdekte schuilnis ‘hangen’. De toren werd expres dichtbij het dorp ge-

bouwd, zodat de vrijwilligers er met de fiets 
snel naar toe konden. Eromheen werden bij 
wijze van camouflage wat bomen geplant. 
Inmiddels zijn de bomen hoger dan de toren. 
De luchtwachttorens zijn niet heel lang ge-
bruikt. Het hele systeem was gebaseerd op 
de situatie van 1940 en het toen voorhanden 
militaire materieel. Door de komst van radar 
en straaljagers was het al snel achterhaald. 
De toren van Bladel heeft dienst gedaan tot 
1964, toen de Koninklijke Luchtwachtdienst 
in het zuiden van het land werd opgeheven. 
Overigens is er in de jaren dat de uitkijkpos-
ten operationeel waren maar één Russisch 
vliegtuig waargenomen en dat was niet in 
Bladel.

Wilt u meer weten over de luchtwacht-
torens? Lees dan het onlangs uitgekomen 
boek Luchtwachttorens uit de Koude Oor-
log van de historisch geografe Sandra van 
Lochem of neem een kijkje op de website 
www.luchtwachttorens.nl. 

Onze winnaar is geworden: Lilian Laureijs-Leijen

De opgave van deze keer is niet gemakkelijk. 
Daarom helpen we u een eindje op weg. 

Wat u ziet is een scene uit een openluchtspel. 
Het jaar is 1956. De plaats: Casteren. 

Wat we willen weten is: over welke heilige gaat 
het toneelstuk dat hier wordt opgevoerd?

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

Doe mee en maak kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

willigers van het Korps Luchtwachtdienst overuren 
in de toren aan de Bossingel, speurend naar over-
vliegende Russische vliegtuigen.
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maakte deel uit van een netwerk van over heel 
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KERST 
LEKKERS 

UIT 
BLADEL

* Chocolade kerstkado’s

* Slagroom truffels

* Kerst bonbons

* Luikse wafels

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

BLADEL - Op maandag 
12 december liep de 
aula van het Pius X-Col-
lege in Bladel helemaal 
vol met ouders van leer-
lingen van de grootste 
scholengemeenschap 
in de Kempen. De ou-

derraad van het Pius X-College organiseert 
regelmatig bijeenkomsten voor de ouders. 
Ditmaal was het onderwerp ‘De gevaren 
van alcohol en drugs’. 

Waar tijdens de vormingsdagen op 2 novem-
ber de leerlingen werden bijgepraat over het 
gebruik van alcohol en drugs door twee leden 
van Stichting Eyes Wide Open Hoogeloon 
(EWOH), waren het nu de ouders die hierover 
werden geïnformeerd. 

Na een welkomstwoord door Carli Teurlings 
van de Ouderraad van het Pius X-College, 
was het podium voor Wim de Laat, die uit-
leg gaf hoe en waarom EWOH in 2014 is ont-
staan. Destijds hebben een aantal verontrus-
te ouders het initiatief genomen om ouders 
en jongeren door Novadic Kentron te laten 
informeren over de gevaren van alcohol en 
drugs bij jongeren. Dit naar aanleiding van 
verontruste signalen over drugsgebruik in 
Hoogeloon.  

Een vervolg hierop was dat een burgerinitia-
tief is ontstaan die informatieavonden organi-
seerden voor ouders in de Kempen over het 
onderwerp ‘Alcohol en drugs’. Ook werden in-
terventies bij sportclubs in de Kempen geor-
ganiseerd om jongeren te informeren over dit 
onderwerp. In januari 2020 is het Burgeriniti-
atief gewijzigd in een stichting. Echter gooide 
corona roet in het eten en werden de activi-

teiten van Stichting Eyes Wide Open Hooge-
loon uitgesteld. Tot 12 december 2022 dus. 
Deze eerste activiteit van EWOH na corona 
trok ca. 300 geïnteresseerden. Dit geeft aan 
dat er veel behoefte is aan informatie over het 
gebruik van alcohol en drugs. Dit blijkt ook 
uit de vele vragen die het publiek had over 
dit onderwerp. Veel van deze vragen konden 
beantwoord worden door de twee wijkagen-
ten van de Gemeente Bladel en Reusel-De 
Mierden. Zij deelden hun ervaringen over 
jongeren in de Kempen die het uitgaansleven 
leren kennen en daarmee ook de gevaren van 
alcohol en drugs. 

Na de heldere uitleg van de wijkagenten, 
was het podium voor twee ervaringsdes-
kundigen: Stan Dierkx en Yannick Sol. Zeer 
indrukwekkend zijn de verhalen van deze 2 
ex-verslaafden, die hun levensverhaal aan de 
toehoorders vertelden. Dit bleek ook uit de 
vele vragen die werden gesteld aan Stan en 
Yannick. Na een dankwoord van Rianne Bolte 
van de Ouderraad werd deze bijeenkomst 
afgesloten en gingen de ouders huiswaarts 
met de boodschap om het gesprek met hun 
(puber)kinderen open te houden. Ook over 
alcohol en drugs.

De huidige bezetting van Stichting EWOH 
is als volgt: Lize Vandenberghe, Anja Meu-
lenbroeks, Yannick Sol, Kars van Rooy, Wil 
Swaanen en Wim en Marleen de Laat. 

“Wij zijn blij dat we onze activiteiten weer op 
kunnen pakken en mochten er verenigingen 
of groeperingen zijn die een informatieavond 
willen organiseren, horen wij dit graag. Op 
www.eyeswideopenhoogeloon.nl vind je 
meer informatie over onze stichting en mailen 
kan via info@eyeswideopenhoogeloon.nl.”

Geslaagde bijeenkomst Eyes 
Wide Open in Pius X-College
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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. 06-45558565.

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.

Hanwag 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.

± 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.

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

Fiets koplamp, LED-verlichting, 
merk Blueline 50. Tel. 06-15575024.

Winterbanden op stalen velgen, Goodyear 
ultragrip 8 205/55R16 91H, steekmaat 5x 114.3, 
profieldiepte 7 mm. Vraagprijs € 50,-. 
Tel. 06-10426624.

Vinylsingles vanaf € 1,00. Kom snuffelen na 
afspraak! Tel. 06-48428922.

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

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

Boeken van Het Aanzien van 1972 en 1973. 
€ 10,00 per stuk. Ook andere jaren in voorraad.
Email: verzamelaar2804@hotmail.nl

Set winterbanden op stalen velgen, € 50,-.
Michelin Alpine 205x60x15, steekmaat 5x 114.3
Tel. 06-28652934.

Maxicosi Rodi XP, weinig gebruikt, z.g.a.n. 
€ 60,-. Tel. 0497-643588.

4x stalen velg (gratis 2x Michelin 2x Continental 
winterband 215/60/R16 ), € 50,-. Hapert.
Tel. 06-50231650.

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

Prima VW Bora, bj. 2000, d.blauw, 2.0 ltr. 
Prijs: € 750,-. Casteren. Tel. 06-49507923.

Uitgeraderde naaipatronen voor het zelf maken 
van baby-, kinder- en positiekleding.
Tel. 06-28799085.

Goede rommelmarktspullen, € 50,-.
Tel. 06-28799085.

3 inktprinters 364 XL, zwart, € 12,50 per stuk.
Tel. 0497-381239 / 06-46676693.

2 Van Deursen toppermatras, 98% zuiver 
natuurlatex, 1x 210x90 cm, 1x 200x90 cm, 
10 cm dik. Tel. 0497-388147.

4 winterbanden op stalen velg met ruim profiel. 
Maat 185/60R15. Viergats velg geschikt voor 
o.a. Toyota Yaris tot model 2020. 
Vraagprijs € 100,00. Tel. 06-80145313.

4 winterbanden Michelin Alpina 4 op stalen 
velgen, 15 inch, voor Peugeot. Tel. 06-20735334 
(na 18.00 uur).

Inventum verwarmingskussen, 3 standen, i.g.st. 
€ 10,-. Tel. 06-14523991.

4 Vredestein winterbanden Snowtrac, 
205/55R16 91H, i.g.st. Komen van Seat Altea.
Totaalprijs € 80,00. Tel. 06-13396447.

Professionele verlengkabels, 2x25 m, 1x10 m, 
3x2.5 mm met 3 contrastekkers, z.g.a.n. Bieden! 
Tel. 06-20999138.

Origineel Delf gekleurd 3-delig kaststel, 2x25 
cm 1x34 cm. Vraagprijs € 50,-. 2 Perzische 
kussens, 50x50 cm. € 20,- p.st. Tel. 06-44102821.

Set winterbanden op stalen velg, maat 205/55R 
16 91 H, profiel 8 mm. Z.g.a.n. Vaste prijs € 125,-.
Tel. 0497-643551.

Vuren balken, 57x155 mm, 5x lengte 530 cm, 
7x 350 cm, 4x 320 cm, 5x 200 cm. Tel. 384600. 

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

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

GEZOCHT: Appartement in omgeving van 
Bladel, Hapert, Veldhoven (± 10 km), vanaf 
01-02-2023 of 01-03-2023. Tel. +491773245042.

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

GEZOCHT: Huurwoning voor echtpaar, begin 
60 jaar, in de loop van 2023, voor onbepaalde 
tijd. Huurprijs tot € 900,-. Tel. 06-22933247. 
Email: groengraaf@gmail.com

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

VERLOREN: Gouden damesschakelarmband,
bijna vierkante schakels, op trimbaan 
Brandtoren op 11 dec. Voor de eerlijke vinder 
natuurlijk een ‘vindersloon’. Tel. 06-50644814.

VERLOREN: Bordeauxrode bril in oranje 
brillendoos op fietspad tussen Hapert en het 
Wilde Zwijn. Tel. 06-80044215.

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

GEVONDEN: Jongensjack (146/152), zwart/wit/
blauw. Wie het merk weet, mag mailen naar 
liesjac@dds.nl

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: 130 grijze MBI stenen in 
Bladel. Tel. 06-10431526.

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

TE KOOP GEVRAAGD: Perceel bosgrond, 
omg. Reusel-Bladel-Eersel. Tel. 06-10957423.

GEVRAAGD: Kerst- en nieuwjaarskaarten.
Tel. 0497-842918.

GEVRAAGD: 5 dorpen 1 gemeente - plaatje 78.
Tel. 06-12460100.

 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

GEVONDEN

TE KOOP

VERLOREN

GRATIS

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE HUUR

CONCERT SIGNS’

Markt 4

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CONCERT SIGNS’

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

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

10-40 % korting  
Stel zelf je stoel samen  

Altijd op maat 
Stel zelf je stoel samen  

250 relaxstoelen op 
voorraad 

Nog voor kerst in huis 
Direct de beste prijs

Parkeren voor de deur 
Nederlandse merken: 
De Toekomst / Gealux 

/ Dat Zit! 

Grootste voorraad van Brabant 
Ook voor eetkamerstoelen en 

banken 
Stel ze zelf samen op DITZIT.NL
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Petrusklepel
Pastoor Van Vroonhoven had al eerder dit 
jaar de Ziekenzalving ontvangen, uit voor-
zorg. Omdat hij in december snel achteruit-
ging wegens een longontsteking en vocht-
ophoping, heb ik hem de laatste Communie 
gebracht. Dat vond hij heel fijn. De woorden 
van de Kerk gaven hem troost en bemoedi-
ging. Ook bedankte hij voor alle vriendschap 
en goede samenwerking. Toen ik vertelde dat 
Kees Michiels uit Hapert overleden was, wist 
hij precies te vertellen wie dat was en wat hij 
en zijn vrouw voor de kerk deden. Wat een 
geheugen! Omdat er in de kerstvakantie 
geen PC55 verschijnt, vertel ik nu alvast dat 
we bij de uitvaart de eigen kelk van pastoor 
Van Vroonhoven zullen gebruiken. Die heeft 
hij geschonken aan Nick Kersten, die in 2023 
priester wordt gewijd. Zo gaat de ene roeping 
over in de andere. Zalig Kerstmis!

Pastoor Schilder

Vigilie van Kerstmis
Zaterdag 24 december
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
Zang en gebed: kleuterviering met orgel
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
20.00 uur: Hapert, Severinuskapel 
                 (m.m.v. Cantor, 19.00 uur Medium)
23.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                  (m.m.v. Plena)

1e Kerstdag
Zondag 25 december
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Klankbord)
10.00 uur: Hapert, Severinuskapel  
                  (m.m.v. Levenslust)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Dames- en Herenkoor)
11.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 Kindjewiegen

2e Kerstdag
Feest van de H. Stefanus
Maandag 26 december
09.30 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                  en Brigida (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. Sa� ier)

Misintenties
Bladel:
- Frans Maandonks en 
  Trina Maandonks-van de Oever
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid
- Adrianus Adams, echtgenote Jo Adams-
  Verdonschot en zoon Peter
- Adriana Hermans-Smets en Annie Smets
- Kees Liebregts

Netersel:
- Cornelis en Cato Waalen (nms. kinderen, 
  klein- en achterkleinkinderen)
- Petrus Josephus van de Hout, 
  zijn echtgenote, kinderen, klein- 
  en achterkleinkinderen

H. Apostel Johannes, 
patroon van ons Bisdom
Dinsdag 27 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Grootvader en familie Van Lierop-Castelijns
- Francien van Schijndel-van de Ven 
  en overleden familie

HH. Onnozele Kinderen
Woensdag 28 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Thomas Becket
Donderdag 29 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

H. Familie Jezus, Maria 
en Jozef
Vrijdag 30 december
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 31 december
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. gemengd koor)

Heilige Moeder Gods Maria
Zondag 1 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Herenkoor)

Misintenties
Bladel:
- Nol en Miet Maandonks-Antonise

Casteren:
Geen intenties 

Hapert:
- Overleden familie Van de Put-
  van der Heijden (f)

HH. Basilius de Grote en 
Gregorius van Nazianze
Maandag 2 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistieviering

Heilige Naam van Jezus
Dinsdag 3 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 Eucharistieviering

Woensdag 4 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 5 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 6 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistieviering

Vooravond
Zaterdag 7 januari
16.30 uur: Bladel, biechtgelegenheid  
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. parochiekoor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

Openbaring des Heren 
(Driekoningen)
Zondag 8 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Plena Laetitia)
13.00 uur: Casteren, doop Loua

Misintenties
Bladel:
- Familie Van de Vliet-Timmermans 
  en zoon Will
- Piet van Avendonk

Casteren:
- Ter ere van de Drie Wijzen

Hapert:
- Overleden familie Van de Put-
  van der Heijden (f)

Hoogeloon:
- An van Antwerpen
- Cor Castelijns (f)

Feest van de Doop van de Heer
Maandag 9 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 10 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 11 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.45 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 12 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

Vrijdag 13 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond - Z. Petrus Donders
Zaterdag 14 januari
16.30 uur: Bladel, biechtgelegenheid  
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

2e Zondag door het Jaar
Zondag 15 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
12.00 uur: Bladel, Nieuwjaarsreceptie, 
                  zaaltje Bladel

Misintenties
Bladel:
- Jan van Laarhoven ( jgt)

Casteren:
- Jan van de Wijdeven (sterfdag)

Hapert:
- Janus Bierens (f)

Hoogeloon:
- Miet van der Aa en 
  haar ouders Van der Aa-van de Pas (f)

Mededelingen:
-  De tijden voor kerstavond en 1e en 2e kerst-

dag vindt u op de website of in de PC55. 
-  Het kindje wiegen in Hoogeloon op 1e kerst-

dag begint niet om 12.00 uur maar om 11.00 
uur.

-  Op 3, 4 en 5 januari zal er geen ochtendmis 
zijn in Bladel maar een gebedsviering. Het 
morgengebed is gewoon om 08.00 uur. Op 
deze dagen is er wel een Mis om 09.15 uur,  
achtereenvolgens in Hapert, Casteren en 
Hoogeloon.

-  Op zondag 15 januari is de Nieuwjaarsre-
ceptie na de Mis van 11.00 uur in Bladel.

PAROCHIE

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.)
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

INFORMATIEF

AGENDA 
MAANDAG 

26 DECEMBER 
T/M 

VRIJDAG 13 JANUARI

EERSEL - Op donderdag 12 januari 2023 
is de vierde Taizéviering van dit seizoen in 
het Protestantse kerkje, Markt 38 in Eer-
sel. Aanvang is om 19.30 uur.

De viering is in de stijl van de oecumenische 
broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk.
Naast een aantal korte teksten zijn er liederen 
die veelal zacht worden gezongen, en door 
de herhaling als een mantra werken. In het 

midden van de viering is er gelegenheid voor 
iedere bezoeker om een kaarsje aan te ste-
ken op het lichtaltaar, waarna er stilte is voor 
eigen overwegingen. 

Iedereen is van harte welkom bij onze viering.
Voor meer informatie, zie onze website of 
mail naar e.kroon@onsbrabantnet.nl.

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in het Protestantse kerkje

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 25 december: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard, 
Kerstdienst
Zondag 1 januari: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel, Nieuwjaar  
Zondag 8 januari: 10.00 uur. Geen dienst
Zondag 15 januari: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, k.w. uit Veldhoven          

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zaterdag 24 december: 21.30 uur. Ds. M.G. de Vries, Kerstavond
Zondag 25 december: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, Kerstfeest
Zondag 1 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 8 januari: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Zondag 15 januari: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel

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

MAANDAG 26 DECEMBER TOT MAANDAG 2 JANUARI IS HET 
SENIORENSTEUNPUNT GESLOTEN!

Maandag 2 januari t/m vrijdag 6 januari
Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken

 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten
Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik & Tik, bibliotheek
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster 
  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/ko� 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/ko� ie drinken/praatje maken

Na de middag voortaan gesloten

Maandag 9 januari t/m vrijdag 13 januari
Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
 09.00 uur-10.30 uur: bijeenkomst bestuur SVH
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken

 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
                       09.00 uur-12.00 uur: kwartfinale toernooi d’Ouwe Pastorie driebanden 
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 10.30 uur-12.00 uur: bijeenkomst bestuur d’Ouwe Pastorie
 13.30 uur-16.30 uur: kwartfinale toernooi d’Ouwe Pastorie libre 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten
Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/ko� ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik & Tik, bibliotheek

09.00 uur-12.00 uur: finale toernooi d’Ouwe Pastorie 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: finale toernooi d’Ouwe Pastorie 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/ko� 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/ko� ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-12.00 uur: biljarttoernooi d’Ouwe Pastorie poule driebanden
  Na de middag voortaan gesloten

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

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven dat wij ontvingen
na het overlijden van mijn man, (schoon-)vader en opa

 JAN BEERENS 

De vele kaarten, bloemen en speciaal ook jullie aanwezigheid 
heeft ons goed gedaan. Bedankt.

Corry, 
Kinderen en kleinkinderen Beerens
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Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

Vigilie van Kerstmis
Zaterdag 24 december
17.30 uur: Herdertjesviering
21.00 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Anneke Hoeben-Geboers
- Bernard Jansen en Anneke Jansen-Rijkers
- Maria van Helvoirt-van Montfort 
  en overleden familie van Helvoirt
- Will Basemans
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac Janssen en Greet Janssen-Vosters
- Toos en Karin van Deursen
- Jan Sanders, Cor en Willem Sanders-
  Wouters en overleden familieleden
- Jules en Marie van Steenbergen-
  van Laarhoven en zus Liza

Geboorte van Jezus - Kerstmis
Zondag 25 december
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
11.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Jaargetijde Sjaan Coolen-Bruurs
- Overleden familie Maas-Heesters
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Hein Hermans en Marie Hermans-de Koning
- Louis Hermans en Pauline Merckx
- Cato Bruininx-van Limpt       - John Jansen
- Overleden familie Lavrijsen
- Overledenen van de fam. Heesters-Senders
- Ad Hesselmans
- Petrus Josephus van den Hout en overleden 
  echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
- Riek Paridaans-van Esch
- Geert van der Heijden en 
  Miet van der Heijden-Roest
- Ward Coertjens en 
  Maria Coertjens-van de Craen
- Kees van Gool                    - Gust Lavrijsen
- Theo Koolmees en 
  Thecla Koolmees-van Herk
- Toon Vosters en Greet Vosters-de Haas
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas
- Kees van den Hout en 
  Miet van den Hout-Huijbregts
- Harrie Bierens en zoon Peter Bierens
- Wim, Michiel, Thera en Mieke van Limpt
- Hein, To en Marianne Kox
- Voor een bijzondere intentie

2e Kerstdag
Maandag 26 december
09.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Cees Diepens en 
  Paula Diepens-van den Borne
- Henk van Loon en Gerrit Sanders en 
  Miet Sanders-van den Borne     - Adri Sips

Dinsdag 27 december
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 28 december
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 29 december
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 30 december
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Oudjaar
Zaterdag 31 december
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Sjaan Coolen-Bruurs

Nieuwjaarsdag
Zondag 1 januari

09.30 uur: Eucharistieviering 
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Anneke Hoeben-Geboers
- An Antonise-Panjoel

Maandag 2 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 3 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Marie van Leeuwen-Vosters
- Sjaan Coolen-Bruurs

Woensdag 4 januari
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 5 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 6 januari
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Driekoningen
Zaterdag 7 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Overleden familie Pluijms-van Bommel

Zondag 8 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Janus van Dongen (vw. verjaardag)
- Lena Bleijs-van Hoof
- Jaan Vosters-Huijbregts
- Piet Pluijms en overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Overl. ouders Wouters-Gijsbers en familie
- Sjaak van de Laar en Roos van de 
  Laar-Luijten en kleinzoon Frank
- Sjef van Gisbergen en Trees van Gisbergen-
  van den Borne en overleden familieleden

Maandag 9 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 10 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 11 januari
09.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Peter van Eijk

Donderdag 12 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Nellie Janssen-Heesters en War Janssen

Vrijdag 13 januari
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Anneke van der Heijden-van Limpt

Mededelingen:
-  Op kerstavond en 1e kerstdag is er een 

extra collecte voor de Voedselbank Bladel 
e.o. Wij bevelen deze collecte bijzonder bij 
onze parochianen aan!

-   Op de 2e zondag van de maand is er na 
de Heilige mis gelegenheid tot ko� ie/
thee drinken in de pastorie.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzetten.
Graag houdbare producten!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

We laten u niet in de kou staan!
REUSEL - Zoals bekend zijn de energieprijzen enorm gestegen. Dat dat enorme 
gevolgen heeft voor het verwarmen van onze kerk in Reusel zult u ook begrijpen. 
Daarom vinden doordeweeks de Missen plaats in de Aanbiddingskapel, links van 
het priesterkoor, waar we een elektrisch kacheltje hebben geplaatst.

We hebben ook de kapel van het priesterkoor met een zeil afgesloten, om de warmte vast 
te houden. Bij uitvaarten en tijdens de zondagsmis verwarmen we de kerk. Al staat de 
thermostaat natuurlijk wel lager dan tijdens andere winters, dat zult u begrijpen. Ondanks 
de bezuinigingen die we hiermee tre� en, zal het ons de nodige duiten kosten, maar we 
vinden het wel belangrijk om u als mens niet helemaal in de kou te laten staan. Het licht 
van Christus en de menselijke warmte mag in onze parochie letterlijk en figuurlijk niet 
ontbreken!

Kerkbestuur parochie Sint Clemens en pastoor David

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

Datum van de eerstvolgende viering is: 
- 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, 
  Mark van de Bijgaart, fam. Castelijns-
  Hendriks, Sjef Hooijen, Jos en Corry en 
  Martien van Schagen, fam. Janssen-
  Lukassen, fam. Van de Velde-Bosch, 
  Jan en Cor van Dooren-Hesselmans en
  Jan van Huijgevoort.

Na de kerstviering is er géén ko� ie/thee drin-
ken.

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 8 januari 2023: 10.00 uur.
- Zondag 22 januari 2023: 10.00 uur.

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

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

Gebedsvieringengroep Netersel

Afgelopen zaterdag 17 december is emeritus pastoor Jan van Vroonhoven overleden. 
Vanaf 1978 heeft hij in Hapert gewoond, de eerste 19 jaar als pastoor van de Severinus 
parochie. Na zijn pensioen woonde hij nog 19 jaar in de achtertuin van de Severinuskerk. 

Maar toen die kerk gesloten werd voor de bouw van het MFA, wilde hij toch in Hapert 
blijven wonen en verhuisde naar de Markt. Helaas werd zijn gezondheid slechter en kwam 
hij in 2021 in verzorgingshuis Theresia in Eindhoven terecht, waar hij afgelopen zaterdag, 
na een goed en zorgzaam leven, overleden is.

Pastoor Jan van Vroonhoven overleden

INFORMATIEF
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Waterontharders

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

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie



7223 december 2022

Cultureel Centrum Den Herd • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl

vr 21 april – 20.30 uur
O’Dreams – Dublin

za 4 maart– 20:30 uur
Marlon Kicken – Draadloos

do 26 januari – 20:30 uur
Veldhuis & Kemper – Hou Dat Vast

vr 24 maart – 20.30 uur
OfGeZatBand – Proosten !!

za 18 maart – 20.30 uur
OCOBAR – Wonderful Tonight (Clapton)

za 8 april – 20.30 uur
Niels vd Gulik & Frank Kooijman –

The Story of Simon & Garfunkel

za 25 februari – 20:30 uur
70’s Unplugged – Songs for the road

za 25 maart – 20.30 uur
Tribute To The Cats Band – Songs To Remember

za 1 april – 20.30 uur
Niet Schieten – Mannen van niks

RESERVEREN VIA WWW.DENHERD.NL

za 22 april – 20:30 uur
Rob & Emiel – Van Houdini tot Copperfield

DEN HERD THEATERPROGRAMMA
za 21 januari – 20:30 uur
Martijn Kardol – De Situatie


