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Door Renate Pijnenburg

LAGE MIERDE - Het plan: 1.200 km fi et-
sen door Nederland. Het doel: geld op-
halen voor de Voedselbank in Bladel, 
zodat de gezinnen die daar hulp krijgen 
een leuk uitstapje kunnen krijgen. De 
uitvoerder: Karin van de Kam uit Lage 
Mierde. De route: het Pieterpad en met 
een omweg door Friesland weer terug 
naar Brabant. De tijd: vanaf 3 juni, tien 
dagen onderweg.

Doel
Karin houdt van mensen. En van de natuur. 
En van fi etsen. En van verbinden. En laat 

ze nu toch een plan hebben om al die din-
gen samen te brengen. “Ik heb vorig jaar 
een pittige fi etstocht gemaakt naar mijn 
vriendin in Friesland. Ik vond het geweldig. 
Ik kwam op plekken waar je met de auto 
nooit zou komen, heb de schitterendste 
natuur gezien en ik was lekker sportief be-
zig. Het smaakte naar meer en dus was ik 
al snel plannen aan het maken voor dit jaar. 
Dat het het Pieterpad zou moeten worden, 
stond voor mij al snel vast. Mijn vader heeft 
die vroeger ooit gelopen en hij kon daar 
zo mooi over vertellen. De liefde voor de 
natuur heb ik van hem meegekregen; die 
twee dingen gecombineerd, maakt dat ik 
begin juni op de fi ets stap en het avontuur 
aanga.” 

Vrijheid
Karin kocht een nieuwe fi ets, een hybri-
de sportieve fi ets met trapondersteuning. 
PC55 gaat op de koffi  e als Karin net terug 
is van een intensief trainingsweekend. “Ik 
moest natuurlijk mijn nieuwe fi ets uitprobe-
ren en dus reed ik 260 km in twee dagen. 
Nét te veel als ik erop terugkijk, zeker als 
je de wind en regen meetelt. Dus ga ik de 
route in juni in stukjes knippen van maxi-
maal 110-120 km per dag. Dat is het mooie 
als je alleen gaat, je kunt alles zelf bepalen, 
ook de afstand en de snelheid.” Karin is 
enthousiast over de route die ze fi etste: “Ik 
heb onderweg een aantal Vlaamse gaaien 
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Wie goed 
doet, goed 
ontmoet
Karin van de Kam 
fi etst voor de 
Voedselbank 
het Pieterpad
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Veteranen spreken 
dezelfde taal

BLADELCENTRUM.NL/ACTIE

Welkom terug!Welkom terug!

5
Bladel Unlocked;
nieuwe openingsactie 
van Bladel Centrum!

8
Lintjesregen in de 
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Reusel-De Mierden
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Karin zou Karin niet zijn als ze niet een goed doel aan haar actie zou verbinden. Karin: “Ik vind het fi jn als anderen er ook iets aan hebben. 
Ik zocht naar een doel dat heel lokaal is en waarbij ik zeker weet dat er niets van de opbrengst aan de strijkstok blijft hangen. Ik kwam 
uit bij de Voedselbank in Bladel. Wie Karin wil steunen kan dat doen via de pagina www.one2give.nl. Bij ‘acties’ vind je de fi etstocht van 
Karin. Via een linkje op de Facebook- en Instagrampagina – zoek op ‘karinfi etsthetpieterpad’ – kom je ook bij de actiepagina.
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Volop Zomerbloeiers, 
Groente- & 

Kruidenplanten

Moederdag =
Bloemendag!

frisdrankvoordeel.nl Wij volgen de richtlijnen Geen winkel-
trays vanaf 8,00 van het RIVM op afspraak nodig

acties geldig van
30-04 tm 06-05-21

3 voor

5,⁰⁰

Oleander Op Stam
Stamhoogte: 
ca. 30 cm

Zomerbloeier
Diverse kleuren

Alle Zondagen In Mei Extra Open!

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

8,⁹⁹
12,99

actie
Moederdag =
Bloemendag!

Hortensia 
Hydrangea Macrophylla
 ca. 45 cm | Potmaat: 23 cm
Keuze uit diverse kleuren

: 23 cm

Bacopa (zomerbloeier)
Keuze uit diverse kleuren
2,29 per stuk

kleurekleurenn

19,⁹⁹
24,99

actie

Passiebloem
 ca. 30 cm
Passiflora
Excl. sierpot

Van  13,99

Voor 9,⁹⁹

Wij volgen de richtlijnen

Solanum Op Stam
Solanum Rantonnetti
Zomerbloeier

Van  14,99

Voor 12,⁹⁹

Bloemendag!

Solanum Op Stam
Forever & Ever Calla
Diverse kleuren
Zomerbloeier

16,⁹⁹
nu

59,⁹⁹
69,99

actie

Bloembak Met
Trellisscherm
Hoogte: 140 cm
Breedte: 90 cm
Lengte: 30 cm

Excl. Beplanting

Makkelijk te Monteren!

Hoe Verras 
Jij Mama?
Bij Tuincentrum Groenen
vind je alles om moeders
eens goed te verwennen!

Zondag 9 Mei
Moederdag!

open van 12:00 – 17:00 uur

Hulselseweg 11 Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 18:00 uur
Tel: 0497-360 215 vrijdag:           09:00 – 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl zondag: 12:00 – 17:00 uur

Passiebloem
ca. 30 cm

Excl. sierpot

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

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

Op 7 mei wordt ‘Schat, ik ben ‘r hoor’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk 
dat opgevoerd werd in 2003 te zien zijn. 

De regie was in handen van Rita Scheelen.

De meeste mensen vinden het fi jn om 
écht even van zich af te praten en een 
stem te horen. Het hardop uitspreken 
van gedachten en gevoelens lucht 
vaak op. In deze tijd is dat belangrij-
ker dan ooit! Bij De Luisterlijn kun je 24 
uur per dag anoniem je verhaal kwijt. 
Getrainde vrijwilligers bieden een luis-
terend oor en geven even dat steuntje 
in de rug. 

Telefoon, e-mail of chat
De Luisterlijn is te bereiken via telefoon-
nummer 088-0767000. Je betaalt het 
normale beltarief. Het telefoonnummer is 
niet zichtbaar op de factuur van de beller. 

De Luisterlijn is ook per e-mail of chat 
bereikbaar via 

www.deluisterlijn.nl

De Luisterlijn: een luisterend oor
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gezien, mijn favoriete vogel. Niet voor niets 
heb ik mijn coachingspraktijk naar deze 
vogel vernoemd. Voor mij geeft fi etsen het 
ultieme gevoel van vrijheid, lekker met je 
hoofd in de wind, om je heen kijkend en 
nergens aan hoeven denken. Ik ben klaar 
voor het Pieterpad.”

Goed doel
Karin zou Karin niet zijn als ze niet een goed 
doel aan haar actie zou verbinden. “Ik vind 
het fi jn als anderen er ook iets aan hebben. 
Ik zocht naar een doel dat heel lokaal is en 
waarbij ik zeker weet dat er niets van de 
opbrengst aan de strijkstok blijft hangen. Ik 
kwam uit bij de Voedselbank in Bladel. Van-
uit eigen ervaring in mijn jeugd weet ik hoe 
het is om daarvan afhankelijk te zijn en dat 
er geen geld is om leuke dingen te doen. Ik 
ben met de voorzitter Paul Maas gaan pra-
ten en hij ziet mogelijkheden. Uiteraard is 
het afhankelijk van hoeveel geld ik ophaal 
maar ik zou graag de gezinnen zoiets als 
een dagje Efteling aanbieden, misschien 
zelfs wel met een overnachting erbij. Dat 
is duur dus het streefbedrag is hoog maar 
je moet een doel stellen, toch? Voor mij is 
‘the sky the limit’, hoe meer ik ophaal hoe 
grootser het uitstapje kan worden. Na de 
eerste week dat de inzamelingsactie liep, 
had ik al ruim € 1.000,- opgehaald. Ik heb 
er vertrouwen in dat het me gaat lukken.”

Actiepagina
De reacties die Karin op haar actie krijgt, 
zijn unaniem positief. “Zó leuk om te mer-
ken dat mijn initiatief mensen aanspreekt”, 
zegt ze daarover. “Ik had er een mooi ge-
sprek over met mijn kinderen Fien van 7 en 
Ties van 9. Zij waren onder de indruk toen 
ik vertelde wat de Voedselbank voor een 
gezin kan betekenen. Ze bleven maar vra-
gen stellen. Spontaan hebben ze toen vijf 
weken zakgeld gedoneerd. Zij realiseerden 
zich dat ze niets tekort komen en dat een 
ander er erg mee geholpen is. Ik vond dat 
zó mooi.” Wie Karin wil steunen kan dat 
doen via de pagina www.one2give.nl. Bij 
‘acties’ vind je de fi etstocht van Karin. Via 
een linkje op de Facebook- en Instagram-
pagina – zoek op ‘karinfi etsthetpieterpad’ 
– kom je ook bij de actiepagina. Via de so-
cial mediapagina’s word je op de hoogte 
gehouden van de geplande dienstenveiling 
en mogelijke andere acties die Karin nog 
gaat organiseren.

Wind in de rug
Op 3 juni vertrekt Karin in Maastricht. 
“Dat is me geadviseerd, om van Zuid naar 
Noord te rijden omdat er in Nederland ’t 
vaakst zuidwesten wind is. Daar heb ik niks 
van gemerkt tijdens mijn eerste trainings-
weekend, toen kwam de wind letterlijk van 
alle kanten. Het voelde alsof ik de hele weg 
wind tegen had maar goed, dan heb ik het 
ergste alvast gehad. Ik verwacht elf dagen 
onderweg te zijn, met één rustdag. Als ik in 

Pieterburen ben aangekomen, fi ets ik door 
naar Friesland om mijn vriendin daar te 
bezoeken en daarna ga ik weer richting het 
zuiden, via een andere route dan de heen-
weg. Na ongeveer 1.200 kilometer zou 
ik dan weer in Lage Mierde aan moeten 
komen.”

Geluk
Karin wil graag anderen laten delen in haar 
geluk. “Fietsen door de natuur, geeft mij 
geluk. Het is toch mooi als ik daarmee an-
deren ook een gelukkige dag kan bezorgen. 
Ik vind dat ieder kind er recht op heeft om 
mooie jeugdherinneringen te maken. ‘Wie 
goed doet, goed ontmoet’, is mijn motto. 
Ik heb ontzettend veel zin om aan de tocht 
te beginnen en ik hoop dat veel mensen 
mij willen ondersteunen zodat de gezinnen 
van de Voedselbank een dagje hun zorgen 
kunnen vergeten.”

www.one2give.nl

vervolg van pagina 1

IN ACTIE

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZA. 1 MEI

WALDKORN 
MEERGRANENBROOD    
Donker, luchtig meergranenbrood.

Rijk aan voedingsvezels en bouwstoffen.
Met 3% meer vezels dan een
standaard meergranenbrood.

Van € 3,30   

Nu voor € 2,85
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

standaard meergranenbrood.

De W van Wonen is een financieel breed 
adviserend advieskantoor in Hypotheken 
en Verzekeringen met kantoren in Bladel, 
Breda en Berkel Enschot.

Wij zijn onafhankelijk en bemiddelen voor 
circa 40 geldverstrekkers en verzekering-
smaatschappijen.
Henk Hermans van kantoor Bladel, hy-
pothecair planner en adviseur ‘Duurzaam 
Wonen’ gaat samen met u, uw wensen in-
ventariseren om een juiste keuze te maken 
in het uitgebreide aanbod van geldverstrek-
kers voor uw nieuwe hypotheek.

Of het nu gaat om een bestaande woning, 
project nieuwbouwwoning, een collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Wij komen graag bij u langs om onze 
bedrijfskleding te presenteren!

Officieel dealer van o.a. :

Onze 500m² showroom is geopend op afspraak!

Vanwege de coronamaatregelen ver-
loopt contact met de gemeente voorna-
melijk telefonisch of online. We proberen 
onze dienstverlening zo goed mogelijk 
door te laten gaan. 

Loket burgerzaken werkt alleen op 
afspraak. Een afspraak maken kan via 
0497-650001. Actuele informatie vindt u op 

www.rijksoverheid.nl

Contact met gemeente 
telefonisch of online
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Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17.30 u

za. van 9 tot 16 u
zo. van 11 tot 17 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

Salvia, Petunia, Begonia,
Vlijtig Liesje, Lobelia,.....

24 stuks  € 6,-

Zeer groot assortiment perkplanten, 
hortensia’s, vaste planten, 
zomerbloeiers, stekperkplanten, hangpotten en kuipplanten

IN MEI ELKE DAG IN MEI ELKE DAG 
GEOPENDGEOPEND
OOK OP ZONDAG!

Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

Eerste 
ijskoude pilsje

De avondklok is eraf, er mag weer gewinkeld worden  
zonder afspraak en de terrassen zijn weer open.  
Dat laatste onder strenge voorwaarden, maar toch,  
de eerste voorzichtige stapjes naar ons oude leventje 
zijn gezet. 

Na vragen van CDA Bladel en Bladel Transparant heeft  
het college besloten dat de terrassen dit jaar, net zoals  
afgelopen jaar, weer verruimd mogen worden en dat de  
gemeente dit jaar geen ‘terrassenvergoeding’ heft. Op 
deze manier komt de gemeente de, door de coronamaat-
regelen zwaar getroffen, horeca tegemoet. 

De verruimde terrassen zorgen er niet alleen voor dat de 
coronamaatregelen beter te handhaven zijn, maar ook dat 

de horecaondernemers een rendabel aantal gasten kunnen ontvangen. En zo dus eindelijk 
weer hun boterham kunnen verdienen.

Naast de horeca zijn ook de niet essentiële winkels weer ‘normaal’ open. Om onze lokale 
ondernemers niet in het zicht van de haven kopje onder te laten gaan zou ik iedereen  
willen oproepen om de uitgestelde aankopen lokaal te doen en misschien zelfs iets  
extra’s te kopen. Dus twijfel niet over het kopen van dat shirtje in je favoriete winkel, het 
bestellen van toch nog één laatste rondje op het terras. Uiteraard hoeft het portie bitter-
ballen dan ook niet ontbreken.

Natuurlijk doen we dit om de lokale ondernemers te ondersteunen, maar we hebben het 
met z’n allen ook wel verdiend om even zorgeloos te genieten van het leven!

Ik ga dit weekend mijn eerste ijskoude pilsje drinken op het terras bij d’n Bakker in Hooge-
loon. Waar ga jij je eerste terrasje pikken?

Proost!

Niels Beerens,
CDA Bladel

www.cdabladel.nl

Het is een foto waar ik als tiener niet  
bepaald op m’n voordeligst op sta.  
Overigens heb ik die wel meer, daar 
zullen we nu maar niet over uitweiden. 
Anderen noemen me wel eens een laat-
bloeier. Als kind was ik heel serieus, erg 
braaf en deed ontzettend m’n best op 
school. Op de foto is de ‘rebel’ in me te 
zien. Denk dat ik een jaar of tien was, in 
de tuin bij ‘ons thuis’. Aan de tuintafel, 
met PSV-pet op en PSV-shirt aan, druk 
doende om plaatjes en kaartjes van 
‘onze jongens’ te sorteren. 

‘Onze jongens’ van PSV. Jan Poortvliet, 
Ernie Brands, Willy en Rene van de Kerk-
hof, Willy van der Kuijlen en Kees Rijvers 
als trainer. Later kwamen daar Berry van 
Aerle, Jurrie Koolhof, Michel Valke, Jan 
Heintze en Ton Lokhoff bij. Het maakte 
van jongs af aan veel indruk bij me. Was 
ook niet gek, met de rood-witte families 
aan beide kanten. Neefje Marcel wist het 
zeker: als hij doodging, dan zouden de 
PSV-ers van ’t urste hem naar zijn laatste 
rustplek moeten dragen. Geen mooier 
afscheid. Oma miste geen enkele wed-
strijd van PSV. De transistorradio in de 
keuken was altijd, maar dan ook altijd, 

ingesteld om het laatste nieuws van ons 
favoriete voetbalteam te volgen. We  
misten geen enkele wedstrijd: verjaar-
dagen en feesten werden nooit gevierd 
op dagen dat ‘onze jongens’ moesten 
spelen. 

Nog beter was het feit dat vrijgezelle oom 
Piet elk jaar twee seizoenkaarten kocht. 
Op één van de beste plekken, op tribune 
C, vlakbij de middenstip. Niet te hoog, 
niet te laag, zodat je zeker niets kon  
missen van de beleving op het veld èn 
het publiek. Ome Piet bepaalde dat er 
elke wedstrijd één van de 12 neefjes 
met hem mee mocht. Dat gebeurde zo 
jaren lang. Tot het moment dat de femi-
niste in me wakker werd en ik de stoute 
schoenen aan trok. Ik vond het écht raar,  
waarom mochten die jongens wel mee 
en kregen mijn drie nichtjes en ik niet de 
kans? Ome Piet vond het denk ik ook 
wel raar, dat meiske van 10 dat mee  
wilde en uiteindelijk ook meeging naar 
het stadion. Gelukkig ging hij over-
stag en ik herinner me nog steeds het  
moment dat ik tussen de tribunes door, 
de trap opliep en het voetbalveld in dat 
overweldigende stadion zag liggen.  
Fantastisch! Ik vergeet het nooit meer… 
de spanning, de sensatie, het gescan-
deer van de supporters en het PSV-lied. 
Ook ik heb mooie herinneringen aan 
Mister PSV, al dateren die dus al wel van 
vele jaren terug. Skiete Willy!

column

Skiete Willy 

IN DE KEMPEN

REUSEL - De speurtocht wordt ge-
organiseerd voor kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte. De totale 
opbrengst maakt het dat we weer een 
stapje dichter bij het medicijn tegen 
energiestofwisselingsziekte zijn. Deze 
progressieve ziekte moet de wereld uit, 
want ieder kind heeft recht op energie.

De puzzeltocht is gelanceerd op de verjaar-
dag van Finn en daarom verloten we onder 
de ingeschreven deelnemers iedere maand 
een cadeau. U kunt aanmelden voor deze 
speurtocht via onze website www.energy-
4finn.nl en kosten zijn € 7,50 per speur-
tocht/gezin. Na de aanmelding ontvangt 
u de route via de mail en iedereen kan op 
eigen gelegenheid deze leuke speurtocht 
wandelen. De speurtocht is beschikbaar tot 
10 september. Binnenkort zijn er ook fiets- 
en autospeurtochten beschikbaar. Hou  
rekening met de op dit moment geldende 
coronamaatregelen. Heel veel plezier!

Wandel-speurtocht 
door Reusel
Opbrengst voor medicijn tegen 
energiestofwisselingsziekte

Begin maart 
hebben we de 
bomen aan de 
Markt en de 
Hint laten con-
troleren door 
een boomdes-

kundige. Uit dit onderzoek blijkt helaas 
dat er vier bomen in hele slechte staat 
zijn, waardoor we ze niet kunnen laten 
staan. Deze bomen hebben holle stam-
men of teveel zwakke plekken in het hout 
waarmee ze een gevaar vormen voor de 
omgeving. Op advies onze bomendes-
kundige gaan we ze dus verwijderen. De 
gemeente heeft hier een kapvergunning 
voor aangevraagd. De bomen worden 
dan begin juni gekapt.
 
Drie van de vier bomen zijn onderzocht met 
een tomograaf. Dit apparaat kan met ge-
luidsgolven ‘in’ de stam kijken. Holtes of 
zwakke plekken worden zo opgespoord. 
“Een boom kan blijkbaar met een holle stam 
vrolijk verder groeien, maar kan met zware 
wind wel makkelijk omwaaien of afbreken. 
Dat is een risico wat we niet willen nemen”, 
aldus wethouder Kraaijeveld. De gemeente  
bekijkt hoe hier gezonde vervangende  
bomen voor teruggeplant kunnen worden.

Kapvergunning risico-
bomen Markt en Hint

Vacatures 
Rode Kruis Brabant-Zuidoost

Collectant
Word collectant en doneer 2 uurtjes van uw tijd in de week van 13-19 juni.

Fondsenwerver
Samen met het fondsenwervers team zorgt u voor donaties van particulieren, 
stichtingen en bedrijven.

Interesse? 
Check www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost of bel 040-2443311.
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + Koe Lo Kai (kip) +
4 mini loempia’s + 2 stokjes saté

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 15,-

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN
OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

met andere aanbiedingen.
Deze actie is geldig t/m 28-02-2021

ordering website
powered by Polygon b.v.

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN
OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

met andere aanbiedingen.
Deze actie is geldig t/m 28-02-2021

ordering website
powered by Polygon b.v.

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19
Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel

Telefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

WELKOM
U KUNT 

BIJ ONS WEER 

ZONDER 
AFSPAAK 
HEERLIJK KOMEN 

WINKELEN!

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Een poosje geleden stond in 
deze krant te lezen dat het voornemen 
was een Veteranenstichting op te richten 
in Bladel. Op de offi  ciële handtekening 
bij de notaris na, is die oprichting nu een 
feit en staan de eerste activiteiten op 
het programma. Graag wil het bestuur, 
bestaande uit Henk van den Bossche, 
Eric Peters en Pieter van den Boomen, 
vertellen over de plannen en het belang 
van de stichting. Ron Everstijn is erbij 
vanwege zijn ervaring in het begeleiden 
en adviseren van veteranenstichtingen.

Dezelfde taal spreken
Ongeacht waar je naartoe uitgezonden bent 
geweest, wat je leeftijd is of wat je rang was: 
als twee veteranen elkaar treff en, is er een 
directe band. Ze spreken dezelfde taal of 
het nu gaat om plaatsnamen, namen van 
operaties of afkortingen die binnen Defensie 
gebruikelijk zijn. Ron: “Ik probeer het altijd 
als volgt uit te leggen: als je werkt, heb je 
collega’s, als je militair bent, heb je maten 
en zo voelt het echt. Het is niet uit te leg-
gen aan iemand die geen militair is of is ge-
weest.” Dat beamen de drie bestuursleden 
unaniem. Pieter: “Het geeft ook meteen het 
belang van Veteranenstichting de Kempen 
aan: je verhaal kwijt kunnen, niet uit hoeven 
leggen wat je precies bedoelt. Thuis of bij je 
vrienden kan dat niet altijd. Dat is geen ver-
wijt maar een feit.” Henk vult aan: “Als voor-
beeld: ik had een oudere buurman die ge-
vochten had in Nederlands Indië. Altijd als 
hij op mijn verjaardag kwam, begon hij over 
die tijd. Ik liet hem praten want blijkbaar had 
hij dat nodig. Van zijn kinderen hoorde ik dat 
hij er thuis nóóit over praatte en ik begreep 
waarom. Ze spraken niet dezelfde taal en 
waarschijnlijk wilde hij hen niet belasten met 
zijn pijn en verdriet. Er zijn namelijk geen ve-
teranen die geen ellende hebben gezien. Wij 
begrijpen dat van elkaar zonder woorden, 
dat is de ‘band of brothers’.”

Nazorg
Een missie is geen schoolreisje, dat blijkt 
uit het voorbeeld dat Henk zojuist gaf. 
Pieter: “Iedere veteraan heeft ‘iets’ meege-
maakt en wat dat ‘iets’ is, is voor iedereen 
anders. De ene veteraan heeft er last van 
dat hij vijf maanden van huis is geweest, 
de andere van de bermbommen en de con-
stante dreiging. Hoe dat tot uiting komt, is 
ook bij ieder mens verschillend. Daar komt 
het belang van onze stichting weer om 
de hoek kijken: wij zijn er voor elkaar. Om 
elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luiste-
ren en ook om afl eiding te zoeken.” Vanuit 

Defensie is er de laatste jaren steeds meer 
aandacht gekomen voor nazorg. Eric: “Ik 
ken de verhalen van de jongens die uit 
Indië terugkwamen en een rekening moes-
ten betalen omdat hun uniform beschadigd 
was. Ik denk dat de aandacht voor nazorg 
pas echt is ontstaan na Bosnië. Goed ont-
vangen worden is belangrijk maar ook een 
debriefi ng, een ontlading en vooral res-
pect krijgen. Dat is tegenwoordig gelukkig 
steeds beter geregeld.” 

Eer bewijzen
De bedoeling van Veteranenstichting de 
Kempen is om gemiddeld twee keer per jaar 
een activiteit te organiseren en een stem te 
hebben in de organisatie van Dodenherden-
king. Pieter: “De invulling van de activiteiten 
moeten we nog bepalen maar zal elke keer 
anders zijn. Een avondje praten, een fi ets-
tocht langs alle - onlangs door Henk in kaart 
gebrachte - oorlogsmonumenten in de ge-
meente, een lezing of het opknappen van 
de monumenten. Dat laatste doen we met 
de gedenkplaatsen aan de Neterselseweg, 
het Valensplein en de Postelsedijk op 1 mei 
zodat ze er mooi bijliggen tijdens Dodenher-

denking. Het is jammer dat de publieke her-
denking dit jaar vanwege corona weer niet 
doorgaat maar dat wil niet zeggen dat we 
onze collega’s niet herdenken. We leggen 
een krans, mede mogelijk gemaakt door 
Clemens Bloem, en houden natuurlijk twee 
minuten stilte. In de toekomst willen we ons-
zelf als groep presenteren bij de Dodenher-
denking om op die manier onze overleden 
collega’s de eer te geven die hen toekomt.” 
We zijn met de gemeente Bladel in overleg 
om op een nader te bepalen plaats een perk 
met witte anjers aan te leggen; hét symbool 
van de veteranen. Prins Bernhard was be-
schermheer en droeg altijd een witte anjer 
op zijn revers.

Toekomst
De naam van de stichting geeft aan dat 
het bereik verder komt dan de gemeente 
Bladel maar toch wil het bestuur een klein 
voorbehoud maken: “Er is alvast rekening 
gehouden met de toekomst. Eén van onze 
leden gaat verhuizen naar een andere ge-
meente”, lacht Pieter. “Nee serieus. Op dit 
moment richten we ons op Bladel maar het 
is niet uitgesloten dat we in de toekomst 

andere gemeenten aan laten sluiten; dat is 
mede afhankelijk van de medewerking van 
de gemeenten. Eerst zorgen dat het hier 
goed loopt en dan mogelijk uitbreiden.”

Meld je aan
Pieter wil nog iets benadrukken: “We zijn 
er óók voor de partners van veteranen; zij 
draaien net zo goed een missie en hebben 
behoefte om met gelijkgestemden te praten 
en ervaringen te delen. Als de basis thuis 
niet goed is, kan een militair zich niet voor 
100% inzetten voor het vaderland, dat is 
een feit.” Tot nu toe zijn ongeveer vijfender-
tig veteranen bij de stichting aangesloten. 
“We weten dat er ongeveer vijfennegentig 
in onze gemeente wonen”, vertelt Eric. “Zij 
worden via de gemeente uitgenodigd. Dat 
kunnen wij om privacy-redenen niet zelf 
doen. We weten dat de lijst die de gemeen-
te heeft niet volledig is. Ben je veteraan en 
heb je behoefte om je bij de stichting aan te 
sluiten, aarzel dan niet om je te melden. Een 
mailtje met je gegevens naar veteranende-
kempen@gmail.com is voldoende. Je bent 
van harte welkom, ongeacht je leeftijd of 
missie die je gedraaid hebt.”

Veteranen spreken dezelfde taal
Oprichting Veteranenstichting de Kempen een feit

Pieter: “Iedere veteraan heeft ‘iets’ meegemaakt en wat dat ‘iets’ is, is voor iedereen anders. De ene veteraan heeft er last van dat hij vijf 
maanden van huis is geweest, de andere van de bermbommen en de constante dreiging. Hoe dat tot uiting komt, is ook bij ieder mens 
verschillend. Daar komt het belang van onze stichting weer om de hoek kijken: wij zijn er voor elkaar.” V.l.n.r. Eric Peters, Henk van den 
Bossche, Pieter van den Boomen en Ron Everstijn.
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Het witte goud is nu weer volop verkrijg-
baar en ook voor de mensen die de pure 
asperge smaak wat heftig vinden is dit een 
mooi recept om het te leren waarderen.
De rauwe ham heb ik om de witte asperges 
heen gewikkeld. Dat is weer eens wat 
anders en zo heb je bijna bij elke hap 
een stuk van die verrukkelijke smaak. 

De combinatie met cherry tomaatjes smaakt niet alleen lekker maar zo ziet de Quiche er 
ook nog extra aantrekkelijk uit. Ik gebruik ricotta voor de binding, dit is veel minder vet dan 
slagroom of crème fraîche maar maakt het wel lekker romig. Echt een toppertje voor in de 
lente ❀

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

I Love 
to Cook

met  Ivanka

Verwarm de oven voor op 220 graden.
Schil de asperges en snijd het onderste stukje 
eraf. Snijd de asperges middendoor. 
Beboter een ronde of een ovale quichevorm en 
bekleed deze met het hartig taartdeeg. 
Klop de 4 eieren samen met de ricotta. Voeg de 
pittige kaas toe en roer goed door. 
Giet vervolgens het eiermengsel in de vorm. 
Neem nu een ½ plakje ham en rol hier een 

halve asperge in en druk ze samen in het ei-
ermengsel. Blijf dit doen tot de quiche mooi 
gevuld is. 
Halveer de cherrytomaten en versier de quiche 
hiermee. 
Bestrooi met chili-pepervlokken of een ander 
pepermengsel.
 Bak de quiche in de oven +/- 45 minuten op 
180-2000C.

Ingrediënten:
m 500 gr dunne asperges
m 250 gr ricotta
m 4 eieren
m 75 gr pittige geraspte kaas
m 120 gr coburger ham
m plak vers quichedeeg 
m 8-10 stk cherrytomaten
m chilipepervlokken of een andere peper

Voorbereiding: 10 minuten

Asperge Quiche 

Klaar in: 1 uurVoor: 4 personen

42

ASPERGE-tijdc

Bereiding:

Hierbij past een Sauvignon Blanc uit Zuid Afrika.W i j n T i P

De vulling

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

9 MEI
MOEDERDAG

Voor de liefste moeder
Verwen haar met 
heerlijke bonbons 
of tongstrelende  
slagroom truffels!

TIP!
Chocolade 

Moederdag-hart

IJs-kadobon

www.piccolo-bladel.nl

Tel: 0497-388799
Mob: 06-20036625

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

- Professionele en creatieve tuinontwerpen
- Deskundige adviezen
- Aanleg door vakmensen
- Alle werkzaamheden in een hand
- Tuinonderhoud met oog voor detail
- Renoveren van bestaande tuinen
- Service en garantie
- Lid VHG

Maak een afspraak met Theo van Maanen of Giel Leyten.
Zij informeren u graag vrijblijvend over de uitgebreide mogelijkheden.

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

  WIST
     JE 
DAT...?

... Nutella in de Tweede 
Wereldoorlog is uitgevonden? 

Om het cacaotekort te omzeilen 
bedacht de Italiaanse banket-
bakker Pietro Ferrero (ja, die 
Ferrero inderdaad) een pasta 

op basis van hazelnoten, 
suiker en een beetje cacao. 
Het zag eruit als een pakje 
boter en je kon er plakjes 
van snijden voor op brood.

weekkrant PC55 goed om te weten

HAPERT - In de laatste 
week van de school-
vakantie staat er iets 
moois te gebeuren op 
Sportpark de Lemel-
velden. Op 1, 2 en 3 
september vinden daar 
namelijk voor het eerst 

de KVC voetbaldagen plaats voor kinde-
ren van 8 tot en met 15 jaar. Als orga-
nisatoren Jordi Huybregts en Thed van 
de Kerkhof, van het Kempisch Voetbal 
Collectief, zelf nog in die leeftijdscate-
gorie zouden vallen, waren ze zeker van 
de partij geweest! “Als je van voetbal 
houdt, dan wil je dit zeker niet missen”, 
geeft Jordi aan.

Voetbalherinnering
In de zomer van 2020 startten Jordi en 
Thed samen het Kempisch Voetbal Collec-
tief. Als we vragen waarom, dan vertellen 
ze vol enthousiasme over hun eigen mooie 
voetbalherinneringen die ze veelal samen 
hebben mogen maken. “Wij willen dat de 
kinderen van nu dezelfde mooie verhalen 
kunnen vertellen als dat wij nu doen”, zegt 
Jordi. Thed vult aan: “Vroeger waren er de 
KNVB Voetbaldagen en dat was ieder jaar 
ontzettend gaaf. Je maakte nieuwe voet-
balvrienden, werd een betere voetballer en 
je sloot de schoolvakantie op een gave ma-
nier af. Nog steeds spelen we tegen jon-
gens die we kennen van de KNVB voetbal-
dagen en dan is het natuurlijk erg leuk om 
samen de verhalen weer her te beleven.”

3 dagen vol voetbal
Tijdens deze KVC voetbaldagen, die om 

10.00 uur zullen starten, gaan de spelers in 
verschillende groepen op leeftijd met hun 
trainer eerst aan de slag met een ochtend-
training. Na deze ochtendtraining zal er een 
gezamenlijke lunch zijn, om vervolgens met 
nieuwe energie te kunnen beginnen aan de 
voetbalmiddag. In de middag ga je aan de 
slag met toernooitjes, voetvolley, penalty 
schieten en verschillende skill-games. 
Jordi: “In de ochtend zal echt het ontwik-
kelen als voetballer centraal staan en in de 
middag gaan we wat meer de funkant van 
het voetbal beleven. Om 15.00 uur zal het 
middagprogramma klaar zijn en kunnen de 
spelers zich thuis weer opladen voor de 
volgende dag vol voetbal!”

Inschrijven
De KVC voetbaldagen zijn voor alle voet-
ballers en voetbalsters van 8 t/m 15 jaar. 
Het maakt niet uit hoe goed je bent, want 
iedereen kan op zijn eigen niveau ontwik-
kelen en met plezier komen voetballen. De 
kosten om deel te nemen bedragen € 115,- 
en hiervoor krijg je een compleet tenue met 
je eigen initialen, de voetbal waar je tijdens 
de voetbaldagen mee gevoetbald hebt, 
iedere dag een lunch met je medespelers 
en word je 3 dagen begeleid door gediplo-
meerde trainers met ervaring binnen het 
prof- en amateurvoetbal. Opgeven kan via 
onze website www.kempischvoetbalcol-
lectief.nl en hier vind je nog meer informa-
tie over de KVC voetbaldagen.

Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens 
deze laatste week van de zomervakantie, 
zodat we samen gave voetbalherinnerin-
gen kunnen maken!

Eerste editie van de KVC 
voetbaldagen komt eraan!
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BLADELCENTRUM.NL/ACTIE

IN MEI OP ALLE ZONDAGEN
EN FEESTDAGEN OPEN!*
*M.U.V. VAN ENKELE ONDERNEMERS (CHECK VOOR DE ZEKERHEID
  DE ACTUELE OPENINGSTIJDEN VAN JOUW FAVORIETE ONDERMENER)

Welkom terug!Welkom terug!

Wat zijn we blij dat we weer open mogen!

Laten we daarom maar meteen positief 
beginnen met onze ‘Bladel Unlocked’ actie!

Je maakt met deze actie t/m 26 mei 2021 kans op één
van de 100 weekprijzen van € 20,-. Ook ding je automatisch 
mee naar één van 5 hoofdprijzen: € 250,- Shoptegoed
voor Bladel Centrum!

Onze ondernemers zijn blij met jouw lokale aankopen en
kunnen dat na zo’n lange ‘lockdown’ ook wel gebruiken,
en jij maakt kans op mooie prijzen, iedereen blij! 

Je ontvangt bij iedere aankoop 1 lot met daarop
een win-code (minimale besteding € 5,-). Activeer op
www.bladelcentrum.nl/actie je loten en zie direct of
op jouw wincode een prijs is gevallen. Geen prijs?
Bewaar je lot, je maakt namelijk nog steeds kans op
één van de vijf hoofdprijzen!

REUSEL-DE MIERDEN - Eén van onze 
werkzaamheden is het beschermen 
van uilen. Wij worden regelmatig door 
bedrijven en particulieren gevraagd om 
uilenkasten op te hangen. Dit omdat ze 
geïnteresseerd zijn in de natuur maar 
ook om de overlast van muizen te be-
perken. 

Een kerkuil bijvoorbeeld heeft per dag 6 tot 
8 muizen nodig om te overleven. Vroeger 
bouwden de kerkuilen de nesten in oude 
gebouwen en kerktorens en de steen-

uilen in holle bomen. Tegenwoordig zijn 
er niet veel oude gebouwen en de galm-
gaten van de kerktorens worden dikwijls 
dicht gemaakt met gaas om te voorkomen 
dat er ongewenste vogels in komen. Ook  
holle bomen zijn er tegenwoordig niet veel 
te vinden, daarom worden er door ons 
nestkasten opgehangen. 

Omdat de kerkuilen en steenuilen op de 
rode lijst staan en dus worden beschermd, 
worden deze nestkasten door Brabants 
Landschap betaald. De nestkasten worden 
van duurzaam hout gemaakt en gaan on-
geveer 10 tot 15 jaar mee, deze zijn nogal 
kostbaar. Daarom is Brabants Landschap 
op zoek naar mensen die een nestkast wil-
len doneren door er één te adopteren. Ze 
hebben leuke beloningen, dus wees er snel 
bij. Behalen ze voor 13 mei de € 5.000,- 
dan wordt dit bedrag door de Provincie 
Noord-Brabant nog eens verdubbeld.

De laatste jaren is er een stijgende behoef-
te aan uitbreiding van kasten en vervanging 
van oude versleten kasten. Om de popula-
tie te behouden is het belangrijk dat oude 
versleten kasten op tijd worden vervangen 
en er op geschikte plaatsen nieuwe kasten 
worden opgehangen. 

Als u wil doneren of voor meer informa-
tie ga dan naar de website van Brabants 
Landschap: https://crowdfundingvoorna-
tuur.nl/nl/initiatives/activities/details/fun-
ding/334/nestkastenproject-uilenbescher-
ming-brabant

Mede namens de uilen bedankt!

Doneer voor een nestkast
Ter bescherming van de kerkuilen en steenuilen

Op dinsdagavond 4 mei herdenken we 
ook dit jaar de oorlogsslachtoffers. We 
herdenken in verbondenheid, ieder met 
zijn/haar eigen herinneringen en ge-
dachten. We gedenken niet alleen de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoor-
log, maar ook alle mensen die - waar 
ook ter wereld - slachtoffer zijn gewor-
den van oorlogsgeweld. Ook denken we 
aan alle mensen die vanwege geloof, af-
komst of politieke overtuiging hun thuis 
hebben moeten ontvluchten naar een 
voor hen vreemd land. 

Herdenking 
Vanwege de coronamaatregelen krijgt de 
herdenking dit jaar weer een andere invul-
ling. Op het Kerkplein bij het monument 
wordt op 4 mei met een klein gezelschap 
stilgestaan bij de herdenking. Waar we an-
dere jaren oproepen om aanwezig te zijn, 
vragen wij nu om thuis te blijven. Van de 
herdenking worden een film en foto’s ge-
maakt. De film wordt vanaf zaterdag 8 mei 
uitgezonden via KempenTV. De foto’s en 
toespraken delen wij op onze website en 
social media. 

Herdenken vanuit thuis
De aangepaste Nationale Herdenking 
wordt zowel op televisie als online wordt 
uitgezonden. Om 20.00 uur wordt er twee 
minuten stilte in acht genomen en de vlag 
mag de gehele dag halfstok hangen (van 
zonsopgang tot zonsondergang).

Herdenk thuis mee op 4 mei
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We raken de 
eikenproces-
sierups met 
het huidige kli-
maat voorlo-
pig niet meer 
kwijt, maar we 

kunnen wel de overlast fl ink terugdrin-
gen. Het stimuleren van de natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups 
helpt daarbij. Dat doen we door het aan-
trekkelijk maken van bermen en groen-
stroken, maar ook door overal in onze 
gemeente nestkastjes op te hangen. 

Koolmezen en pimpelmezen vinden die 
eikenprocessierups namelijk heerlijk. Daar-
om gaan we in iedere kern van onze ge-
meente nestkastjes uitdelen. Heb je nog 
een plekje over in de tuin voor nieuwe be-
woners? Help dan mee in de bestrijding 
van de eikenprocessierups en meld je aan 
voor een gratis nestkastje via eersel.nl/
eikenprocessierups.

Met liefde gemaakt
Het nestkastje is speciaal voor ons ge-
maakt. Het is van duurzaam materiaal, en 
met veel liefde in elkaar gezet door onze 
vrienden van Lunet zorg. Met veel enthou-
siasme hebben ze hier op de werkplaats 
van de dagbesteding aan gewerkt. Het 
nestkastje is dus niet alleen lokaal, maar 
heeft ook nog een maatschappelijk bijdra-
ge geleverd. 

Het is nooit te laat voor een kastje
De vogels zijn ondertussen natuurlijk al 
druk bezig met hun nest, maar mezen heb-
ben vaak meerdere nestjes per jaar dus 
het is nooit te laat om een nestkastje op 
te hangen. En met hopelijk lekker tuinweer 
op komst delen we de kastjes daarom juist 
nu uit.

500 nestkastjes
Als je je hebt aangemeld, dan kun je op het 
afgesproken tijdsblok op zaterdag 1 mei in 
Duizel en Wintelre je nestkastje ophalen. 
Op zaterdag 8 mei gaan we naar Eersel, 
Knegsel, Steensel en Vessem. In totaal 
hebben we 500 nestkastjes te verdelen. We 
geven per adres maximaal één nestkastje 
weg, dus wees er snel bij want op = op. 

Uiteraard houden bij het afhalen rekening 
met alle geldende coronamaatregelen.

LOKAAL

WWW.TRADITIONS.NLWWW.TRADITIONS.NL

BIJ MEERDERE KLEUREN EN / OF AFWIJKENDE BEHANDELING WORDT EEN TOESLAG BEREKEND

€ 17.50

€ 21.00

€ 33.00

€ 40.00

€ 35.00

€ 47.00

€ 50.00

€ 54.00

€ 62.00

€ 62.00

€ 13.50

WASSEN • KNIPPEN • DROGEN  DAMES / HEREN

WASSEN • FÖHNEN / WATERGOLF

KLEUREN INCL. HIGHLIGHTS • DROGEN KORT HAAR

KLEUREN INCL. HIGHLIGHTS • DROGEN LANG HAAR

WASSEN • KNIPPEN • FÖHNEN / WATERGOLF

FOLIE / COUPE SOLEIL / KAMSTRAINEN • DROGEN

KLEUREN INCL. HIGHLIGHTS • KNIPPEN • DROGEN KORT HAAR

KLEUREN INCL. HIGHLIGHTS • KNIPPEN • DROGEN LANG HAAR

FOLIE / COUPE SOLEIL / KAMSTRAINEN • KNIPPEN • DROGEN

PERMANENTEN • KNIPPEN ALL- INN

WOENSDAGMIDDAG KINDERMIDDAG

Van Dissellaan 8  -  Bladel  -  Telefoon 0497-384723

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

  Voordelen:
• Transparante prijzen
• Moderne lenzenpraktijk met de 
 allernieuwste meetapparatuur

• Alle type lenzen: zachte en harde 
 lenzen, daglenzen, nachtlenzen, 
 multifocale lenzen

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

Bladel Unlocked; 
nieuwe openingsactie van Bladel Centrum!
Welkom terug aan onze klanten!
Wat zijn we blij dat we weer open mogen. We hebben op het eind van vorig jaar 
onze eindejaarsactie helaas moeten stoppen en zouden deze weer hervatten 
als de winkels open mochten. Niemand had verwacht dat dit  5 maanden later 
pas het geval zou zijn.  

Als steun aan de lokale ondernemers en ook om onze klanten te verwelkomen starten 
we woensdag 28 april meteen met onze ‘Bladel Unlocked actie’. De reeds ingevulde 
loten van de eindejaarsactie blijven geldig. Tijdens deze nieuwe actie kunt u dus ook 
uw eventueel bewaarde loten van de eindejaarsactie nog scannen of invullen om mee 
te dingen naar de prijzen van deze nieuwe actie. 

Je maakt met onze Unlocked actie kans op één van de 100 weekprijzen van € 20,- 
en je dingt automatisch mee naar één van vijf hoofdprijzen: € 250,- Shop-tegoed 
voor Bladel Centrum! Je ontvangt bij iedere aankoop 1 lot met daarop een unieke 
win-code (minimale besteding € 5,-) 

Natuurlijk is veiligheid in deze fase van her-
opening van het grootste belang, we willen 
tenslotte niet meer terug naar een volledige 
lockdown. Houd daarom voldoende afstand, 
blijf thuis bij klachten, draag een mondkapje, 
kom alleen, volg te allen tijde de aanwijzin-
gen van het personeel op en heb begrip voor 
elkaar.

Om onze klanten optimaal de kans te ge-
ven om gespreid te kopen zijn we als Bla-
del Centrum in de maand mei alle zondagen 
geopend, evenals ook de feestdagen (m.u.v 
enkele ondernemers). Kijk voor de actuele 
openingstijden van jou favoriete onderne-
mer op de desbetreff ende website.

We moeten het echt samen doen!

Kijk voor meer informatie op 
www.bladelcentrum.nl/actie 

BLADELCENTRUM.NL/ACTIE

Welkom terug!Welkom terug!

Meld je aan voor gratis nestkastje
Help mee in de strijd tegen de processierups
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Leerlingenvervoer 
in het belang van het kind 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouder(s) 
of verzorger(s) moeten er zelf voor zorgen dat 
hun kind elke dag op school komt. Meestal is 
dat geen probleem; de school ligt op loop- of 
fietsafstand van de woning of is zelfstandig 
met het openbaar vervoer te bereiken. Voor 
sommige kinderen is de situatie anders, bij-
voorbeeld doordat ze een beperking hebben 
of aangewezen zijn op een speciale school 
die een eind uit de buurt ligt. Ouder(s) of ver-
zorger(s) kunnen daarom onder bepaalde  
omstandigheden in aanmerking komen voor 
een vergoeding van vervoerskosten en/of de 

verzorging van het vervoer van en naar de school waar het kind onderwijs geniet.  
Het betreft dan scholen voor (speciaal) basisonderwijs en scholen voor voort-
gezet (speciaal) onderwijs. Dit noemen we leerlingenvervoer. 

Op dinsdag 20 april stond de nieuwe Verordening bekostiging leerlingenvervoer ge-
meente Bladel 2021 op de agenda van de commissie inwoners. In deze verordening 
worden de kosten van het leerlingenvervoer geregeld. Over deze verordening kun 
je best wel wat vragen stellen. Bij ons zijn er een tweetal items die er uit sprongen. 

Wachttijden
Op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zie je steeds vaker dat i.p.v. een 
vaste begin- en eindtijd voor alle leerlingen de scholen verschillende lestijden  
willen hanteren. Voor het leerlingenvervoer zou dat betekenen dat de leerlingen op 
verschillende tijden weggebracht en opgehaald zouden moeten worden. Dat werkt 
kostenverhogend en daarom is er in de verordening een wachttijd van maximaal 3 
uur opgenomen. Een optie is dan dat school deze tijd nuttig invult of dat de ouders 
de betreffende kinderen zelf brengen en halen. Omdat het veelal om kwetsbare 
leerlingen (en gezinnen) gaat is een wachttijd van 3 uur voor ons niet acceptabel.  
In onze ogen zou je juist de scholen er op aan moeten spreken dat leerlingen die 
naar speciaal onderwijs gaan veelal afhankelijk zijn van leerlingenvervoer en dat 
een school ook een taak heeft om hier rekening mee te houden. We overwegen dan 
ook om hier een amendement voor in te dienen.

Centrale opstapplaats/thuis ophalen
Sinds de vorige verordening wordt er naar gestreefd om leerlingen op een centrale 
plaats te laten op- en uitstappen. Dit om het ophalen en wegbrengen zo efficiënt  
en dus ook zo kostenbesparend mogelijk te laten verlopen. In het verleden  
werden alle kinderen thuis opgehaald. Aangezien het hier vaak over jonge kwets-
bare kinderen en waarschijnlijk kwetsbare gezinnen gaat zijn wij van mening dat 
hier flexibel mee om gegaan moet worden. Voor een aantal kinderen is opstappen 
op een centrale opstapplaats niet haalbaar. De gemeente gaat hier al best flexibel  
mee om, maar uit het verhaal van een inspreker blijkt dat het ook wel eens  
fout kan gaan. Aan de andere kant gaat er veel gemeenschapsgeld om in het  
leerlingenvervoer en moeten we hier zorgvuldig onze afwegingen in maken.  
We gaan er de komende weken voor de raad daarom ook goed over nadenken hoe 
we dit het beste vorm kunnen geven.

Tevredenheidsonderzoek
Wij zijn van mening dat voordat je zo’n verordening vaststelt je de ouders van 
deze leerlingen hierin moet betrekken. Dat is nu niet gebeurd. We hebben in de  
commissie voorgesteld om regelmatig een tevredenheidsonderzoek te houden,  
zodat problemen boven tafel komen.

We stellen het op prijs als u uw ervaringen met ons wilt delen. Dit kunt u doen door 
een mailtje te sturen naar n.bohncke@bladel.nl.

Nicole Bohncke 
Fractie Bladel Transparant 

AKTIE! * * INKTPATRONEN * * AKTIE!

4 100% garantie
4 Milieuvriendelijk
4 Goede printkwaliteit
4 Goedkoper dan origineel

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Nu bij aanschaf van minimaal 
2 WeCare inktpatronen

GRATIS 
1 pakketje 

hoogglans papier 

én 10% korting!

Naast WeCare inktpatronen leveren wij ook alle originele inktpatronen. 
Indien niet op voorraad kunnen wij in veel gevallen dezelfde dag nog leveren!

Loop 
snel binnen!

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

VAN HARTE WELKOM!
OPEN ZONDER AFSPRAAK

Op dit moment liggen twee documen-
ten ter inzage, die voor alle Brabantse 
gemeenten, inwoners en bedrijven rele-
vant zijn: de ontwerp Omgevingsveror-
dening en het ontwerp Regionaal Water 
en Bodem Programma. 

Het ontwerp Omgevingsverordening is 
opgesteld om te voldoen aan de nieuwe 
Omgevingswet. De Omgevingsverordening 
wordt tegelijk met de Omgevingswet op 1 
januari 2022 van kracht. De landelijke Om-
gevingswet vervangt en bundelt een groot 
aantal wetten over de leefomgeving. Alle 
provinciale regelgeving komt bij elkaar in 
de Omgevingsverordening; met regels voor 
inwoners, bedrijven en overheid. 

In het ontwerp Regionaal Water en Bodem 
Programma (RWP) komen de provinciale  
doelstellingen, ambities en aanpak rond 
water en bodem samen voor 2022 tot 2027. 
Voldoende, schoon en veilig water, vitale 
bodem en klimaatadaptatie zijn van belang 
voor vrijwel alles. De vraag naar voldoen-
de en bruikbaar water en een vitale bodem 
wordt steeds groter en de toestand van ons 
milieu en ons klimaat verandert snel. 

Het ontwerp RWP ligt tot en met 18 mei 
2021 ter inzage. De ontwerp Omgevings-
verordening tot en met 20 mei. Meer infor-
matie via 

www.brabant.nl/terinzage

Geef tips en opmerkingen door aan de provincie!
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

De heer Jeroen Steger is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Helaas werd meneer Steger onlangs 
ernstig ziek en is hij op 5 april 2021 overleden, voor de 
uitreiking van de onderscheiding plaats kon vinden. 
Burgemeester Remco Bosma van de gemeente Bladel 
bracht aan Steger’s kinderen zijn oprechte deelneming 
over. Zijn kinderen ontvangen de oorkonde die bij de 
onderscheiding hoort, uit handen van de burgemeester.

Sinds zijn pensionering in 2005 was de heer Steger 
actief bij Stichting de Kloostertuin Hapert.
Vanaf 2014 maakte hij deel uit van het bestuur als 
secretaris. Mede door zijn inzet kon men trots zijn op 
een gezonde stichting, die provinciaal tot de top 
behoort. De heer Steger bouwde als ouderenadviseur, 
cliëntondersteuner, belasting-invuller, maar ook als 
ambassadeur voor Zorgsteunpunt de Kloostertuin een 
waardevolle staat van dienst op. De heer Steger was ook 
op provinciaal niveau actief. Hij was docent 
belastinginvuller IB en Toeslagen voor KBO Brabant en 
lid van de projectgroep Belastingservice Ouderen 
afdeling Noord-Brabant. Daarnaast was hij coördinator 
individuele belangenbehartigers van KBO-kring Bladel.

Ook voor de leden van de KBO Hapert stond de heer 
Steger klaar. Hij verzorgde de belastingaangiften voor de 
senioren en hij was er ouderenadviseur en 
cliëntondersteuner in het kader van de WMO. Binnen de 
KBO Hapert stuurde hij ook de belastinginvullers, 
cliëntondersteuners en andere ouderenadviseurs aan. 
Binnen de KBO Brabant was Jeroen Steger instructeur en 
gaf hij cursussen aan belastinginvullers voor de gehele 
provincie. Ook hier zette hij zich in als Wmo-
cliëntondersteuner. Van 2010 tot 2016 was Steger 
bestuurslid van KBO-Kring Bladel. Na de opheffing in 
2016 was hij  hoofdcoördinator van de individuele 
belangen behartiging voor de ouderen, gehandicapten 
en chronisch zieken van de KBO Kring Bladel en het 
Cluster Senioren Bladel. Met als doel om ouderen en 
gehandicapten langer zelfstandig thuis te laten wonen 
met kwaliteit van leven, zorg en welzijn.

Sinds 2008 was Jeroen Steger mantelzorger voor zijn 
vrouw Joke Steger-van der Kooi. Zij overleed kort voor 
hem, op 19 maart 2021.

Postuum Koninklijke onderscheiding voor 
Jeroen Steger uit Hapert

De heer Toon Daniëls is op 26 april benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding 
uitgereikt door burgemeester Remco Bosma van de 
gemeente Bladel, die hem buiten zijn huis verraste met 
het heuglijke nieuws.

Toon Daniëls zet zich al ruim 50 jaar in als vrijwilliger. Zo 
maakte hij zich sinds de oprichting van Speeltuin de 
Hofstad in 1968 verdienstelijk voor deze speeltuin. Hij 
hielp destijds mee de eerste speeltoestellen te plaatsen. 
Tot eind 2003 werkte hij mee aan het onderhoud ervan. 
Omdat Toon Daniëls EHBO-er is en tegenover de 
speeltuin woont, kan men bij ongelukjes altijd op hem 
rekenen. 

Sinds 1970 is Daniëls vlagger bij alle wielerwedstrijden 
die door Wielervereniging Het Snelle Wiel georganiseerd 
worden. Zo kan bijvoorbeeld de bekende wielerkoers ‘De 
Acht van Bladel’ al meer dan 50 jaar op hem rekenen. 
In de periode 1996 tot 2003 was Toon Daniëls 
behulpzaam bij de activiteiten van jeugdvakantiewerk 

Mezzeveulespeule in Bladel. Hij stond dan op het 
podium om een personage uit het thema te spelen. Dit 
was altijd een feestje. Sinds 2000 regelt Toon Daniëls de 
kaartavonden van buurtvereniging d’Ouwe Toren. 
Namens de buurtvereniging is hij ook een luisterend oor 
en een vertrouwenspersoon voor ouderen.

Daarnaast is de heer Daniëls vrijwilliger bij de Vrienden 
van de Kerststal. Hij was er voorzitter van 2009 tot 
2017. Nog steeds onderhoudt hij de contacten met 
sponsors en helpt hij bij de opbouw en afbraak van de 
kerststal. 
Bij Seniorenvereniging Bladel was Toon Daniëls actief in 
het bestuur van 2010 tot 2019. Nu nog zet hij zich in 
voor de vereniging; als lid van de werkgroep rouw en 
jubilea, de vervoersdienst, de klussendienst van de 
woningbouwvereniging en het klein onderhoud van 
accommodatie De Schouw. Samen met anderen 
organiseert hij de maandelijkse activiteit ‘Uit eten met de 
Seniorenvereniging Bladel’. Ook voor de dagtocht van 
de minder-mobiele leden is Daniëls altijd beschikbaar.

Koninklijke onderscheiding voor 
Toon Daniëls 

5 mei 2021
Woensdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Bevrijdingsdag.

13 en 14 mei 2021
Donderdag 13 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaartsdag.
Vrijdag 14 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met een collectieve vrije dag.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Foto: Imca van de Weem.
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Mevrouw Van Avendonk-van Gisbergen is op 26 april 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg 
de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Remco 
Bosma van de gemeente Bladel, die haar buiten haar 
huis verraste met het heuglijke nieuws.

Mevrouw Van Avendonk is al heel lang actief als 
vrijwilligster. In 1981 werd zij coördinator van de 
welfaregroep in Casteren. Hier begeleidt ze onder 
andere de handwerkgroep. De gemaakte werken 
worden onder andere verkocht in marktkraampjes in de 
regio, die Rien van Avendonk bemenst.
In een oud archief van de Katholieke Vrouwen Beweging 
in Casteren zijn prachtige handgeschreven notulen en 
een soort dagboek gevonden, waarin staat dat ze in 
januari 1987 welkom geheten wordt in het bestuur. Van 
1989 tot eind 1993 was ze er voorzitter. 

Rien van Avendonk zette zich van 2010 tot 2016 in als 
bestuurder voor de KBO Casteren. Naast algemene 
zaken was zij speciaal belast met ondersteuning van de 
ziekengroep. Het entertainment bij vieringen en het 
verzorgen van de innerlijke mens tijdens bijeenkomsten 
was bij haar ook in goede handen. Nog steeds is zij 

mede de sturende kracht van de eerder genoemde 
welfaregroep die tot 1 mei 2019 onder de vlag van het 
Rode Kruis werkte en daarna overging naar de KBO. Van 
september 2014 tot mei 2019 was mevrouw Van 
Avendonk ook wijkcoördinator voor de collecte van het 
Rode Kruis. Ze maakte de planning, vroeg collectanten, 
zorgde voor het uitdelen en ophalen van de 
collectebussen, het tellen van geld en ze collecteerde 
uiteraard zelf ook.  

Vanaf de start van de huiskamer in MFA ‘Den Aord’ in 
Casteren in november 2007 tot oktober 2017 was 
mevrouw Van Avendonk er gastvrouw. In die periode 
zette zij zich ook in voor de ‘Goei Kaomer’ in MFA Den 
Aord. De Goei Kaomer is speciaal bedoeld voor ouderen 
die niet meer zo gemakkelijke reguliere activiteiten 
kunnen bezoeken, maar het wel gezellig vinden om 
andere mensen te blijven ontmoeten. 

Uit alle contacten die mevrouw Van Avendonk opdeed 
in haar vele vrijwilligerswerk komt steeds naar voren dat 
zij met haar positieve en toegankelijke instelling een 
warm en oprecht betrokken persoon is.

Koninklijke onderscheiding voor 
Rien van Avendonk-van Gisbergen uit Casteren

De heer Harrie Swaanen is op 26 april benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 
onderscheiding uitgereikt door burgemeester Remco 
Bosma van de gemeente Bladel, die hem buiten zijn huis 
verraste met het heuglijke nieuws.

Harrie Swaanen begon zijn vrijwillige activiteiten in 1970 
voor de voetbalvereniging RKVV Casteren. Hij begon als 
jeugdleider/-trainer en was betrokken bij het jeugdkamp 
als leider en bij de organisatie van de jeugdlotto. 
Daarmee werd opgehaald voor het jeugdkamp. In 1987 
werd Swaanen wedstrijdsecretaris in het bestuur van de 
vereniging. 
Toen Swaanen in 1997 als vrijwilliger stopte bij de 
voetbalclub kwam er ruimte om zich op andere plekken 
nuttig te maken voor de Casterse gemeenschap. Onder 
andere in de Dorpsraad Casteren, waar hij in maart 
1999 bij de eerste verkiezingen voor de Dorpsraad 
Casteren werd verkozen en zich tot 2006 bleef inzetten. 
Hij hield zich er vooral bezig met verkeersveiligheid, 
zoals de 30 km/u in de bebouwde kom en het fietspad 
Casteren-Netersel. Daarnaast dacht hij mee over het 
nieuwe gemeenschapshuis D’n Aord en de 
starterswoningen in de wijk D’n Durkijk.

In 2009 startte Harrie buurtpreventie in Casteren mee 
op en hij is er nog steeds coördinator. Bij 
Carnavalsvereniging de Bollemeppers konden ze vijftien 
jaar rekenen op zijn vrijwillige inzet bij de 
muntenverkoop tijdens het prinsenbal en de 
tonpraatavonden. Vanaf de oprichting van 
Toneelvereniging Tovercast maakt Harrie Swaanen deel 
uit van de decorgroep en verzorgt hij mee de 
kaartverkoop. Swaanen helpt ook mee bij de 
dialectenavonden in MFA D’n Aord. 

Bij RWC Reusel is hij sinds 2014 een gewaardeerde 
vrijwilliger die bijdrage levert in het organiseren van 
wekelijkse wielerritten en jaarlijkse evenementen. 

Bij het Casters Vervoer tot slot is Harrie Swaanen 
vrijwillig chauffeur. Dat loopt van schoolvervoer, het 
ophalen van huis-aan-huis blad bij de drukkerij en het 
verzorgen van serviceritten tot het rijden van een 
dienstregeling langs halteplaatsen in de kernen van 
Casteren, Hoogeloon, Hapert en Bladel. 
Een uitkomst voor heel veel mensen!

Koninklijke onderscheiding voor 
Harrie Swaanen uit Casteren

Online bijeenkomsten met uitleg over de milieueffectrapportage (MER) 
voor de regionale energiestrategie (RES)
Als onderdeel van de regionale energiestrategie 
(RES) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld 
voor Metropoolregio Eindhoven. Er worden drie 
bijeenkomsten gehouden waar uitgelegd wordt wat 
een MER is, hoe deze tot stand komt en waarvoor 
deze wordt gebruikt. U kunt deelnemen op één van 
de volgende datums: 

• Maandag 17 mei (16:00-18:00 uur)
• Dinsdag 18 mei (19:30-21:30 uur)
• Woensdag 19 mei (19:00-21:00 uur)

Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage. U 
kunt de officiële publicatie hier vinden: 
www.brabant.nl/actueel/ter-inzages. 

Uitzonderingssituatie in de Kempen
Het MER voor de  Kempen is al opgesteld en 
opgeleverd in 2020. In hetzelfde jaar is in de vijf 
Kempengemeenten al beleid opgesteld voor 
grootschalige opwekking. Hiermee loopt onze regio 
voor op de RES. In de gemeente Bladel is besloten 
dat tot 2025 behalve windpark De Pals geen nieuwe 
grootschalige opwekking wordt gerealiseerd.

Foto: Imca van de Weem.

Foto: Imca van de Weem.



1230 april 2021

Onder de noemer #Kempenbranie werken de 
Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en 
Bergeijk samen met de scholen voor Voortgezet 
Onderwijs in de Kempen, Novadic-Kentron en de GGD 
Brabant-Zuidoost aan een nieuwe aanpak om het 
welbevinden van jongeren te vergroten en problemen te 
voorkomen. 
Kempenbranie is de lokale campagnenaam voor de 
IJslandse aanpak waar de Kempengemeenten in 2018 
mee zijn gestart. Een aanpak die zich in IJsland al heeft 
bewezen en inmiddels in meer dan 32 landen wordt 
gebruikt. Een aanpak die focust op het creëren van een 
positieve omgeving voor de jeugd en waarin wordt 
geprobeerd om beschermende factoren te vergroten en 
de risicofactoren te verkleinen.

Onderdeel van deze aanpak is een periodieke vragenlijst 
die de leefwereld van de jongeren in beeld brengt. 
Met de vragenlijst worden de beschermende- en 
risicofactoren in de leefomgeving van kinderen/jongeren 
in  beeld gebracht, zoals de rol van ouders, familie en 
vrienden, school en vrijetijdsbesteding. Op basis van 
deze informatie worden gerichte acties ingezet. Eind 
2020 is een tweede meting uitgevoerd onder jongeren 
in klas 4 (15/16 jarigen) van het Pius X-College en het 
Rythovius College. De resultaten van deze meting zijn nu 
bekend. Het volledige rapport kunt u vinden op 
www.kempenbranie.nl. 

Resultaten tweede meting
Over het algemeen gaat het goed met de jongeren in de 
Kempen. Er is wel een aantal opvallende zaken:

•  De meeste jongeren voelen zich lichamelijk sterk en 
gezond (84%) en gelukkig (93%). Zorgelijk is echter 
dat de mentale gezondheid van meisjes met maar 
liefst 11% gedaald is. 

•  Bijna twee derde (64%) van de ondervraagde jongeren 
is van mening dat school hen helpt om doelen te 
bereiken die ze belangrijk vinden. Ruim driekwart van 
de jongeren zegt z’n best te doen op school (78%). 
Goed je best doen op school helpt volgens 80% van 
de jongeren om later een goed leven te leiden. Hoewel 
minder dan bij de eerste meting, vindt nog steeds 8% 
van de jongeren naar school gaan zinloos, voelt 8% 
zich slecht op school en verveelt 23% zich. 

•  Jongeren ervaren veel ouderlijke steun en 
betrokkenheid en brengen ook relatief veel tijd met 
hun ouders door. De jongeren geven aan dat hun 
ouders veelal weten waar ze ’s avonds zijn (96%), met 
wie ze omgaan (92%) en wie hun vrienden zijn (92%). 
Ook kennen veel ouders de ouders van hun vrienden 
(67%). 

•  Het alcoholgebruik in 2020 is vergeleken met 2018 
gedaald, maar toch nog steeds erg hoog. 58% van de 
jongeren heeft aangegeven in de afgelopen 30 dagen 
alcohol te hebben gedronken en 18% geeft aan 
dronken te zijn geweest in die periode. De meeste 
jongeren drinken alcohol bij anderen thuis (44%) of 
thuis (30%). Een derde van de jongeren krijgt alcohol 
van een familielid. 

•  Van de jongeren die veel ouderlijk toezicht ervaren, 
roken er minder, zijn er minder dronken geweest en 
gebruiken er minder cannabis, in vergelijking met de 
jongeren die weinig ouderlijk toezicht ervaren. 
Hetzelfde beeld zien we bij jongeren die aangeven dat 
zij gemakkelijk betrokkenheid en bezorgdheid van 

ouders kunnen krijgen. Hoe hoger de betrokkenheid, 
hoe lager het middelengebruik.  

•  Van de jongeren die drie keer of meer per week 
sporten, zijn er in de laatste 30 dagen meer dronken 
geweest dan van de jongeren die twee keer per week 
of minder sporten. 

•  Jongeren ervaren veel steun van hun vrienden. 8% van 
de jongeren ervaart echter groepsdruk om alcohol te 
drinken om erbij te horen.

•  Er is ook gevraagd naar de invloed van de coronacrisis 
op het leven van jongeren. 15% van de jongeren voelt 
zich meer eenzaam en 21% ervaart meer stress.  

Blijvende inzet op drie speerpunten
Op basis van de resultaten in 2018 hebben we in de 
Kempen drie speerpunten benoemd waar we aan 
werken. Dat zijn welbevinden, ouderbetrokkenheid en 
vrije tijd. Welbevinden gaat vooral over lekker in je vel 
zitten. Jongeren die zich ongelukkig voelen hebben een 
grotere kans om een ongezonde leefstijl te ontwikkelen 
dan kinderen die zich gelukkig voelen. Bij 
ouderbetrokkenheid gaat het om informeren van ouders 
en het versterken van de onderlinge communicatie 
tussen ouders om daarmee het middelengebruik tegen 
te gaan. Dat is belangrijk want alcohol drinken op jonge 
leeftijd heeft een negatief effect op de 
hersenontwikkeling. Daarnaast hebben kinderen die 
starten met drinken onder de 15 jaar 4x zoveel risico op 
een alcoholverslaving. Bij vrije tijd gaat het over een 
aantrekkelijk, gevarieerd en veilig aanbod aan 
vrijetijdsactiviteiten, dat aansluit op de wensen en 
behoeften van de jongeren. De resultaten van de tweede 
meting geven het belang aan om in te blijven zetten op 
deze speerpunten. 

Wat hebben we al bereikt? 
Door het project is er een intensieve samenwerking tot 
stand gekomen tussen de verschillende partners. We 
hebben elkaar beter leren kennen. En samen zetten we 
stappen vanuit een gemeenschappelijk doel. Belangrijk is 
dat alle partners enthousiast zijn over deze aanpak 
waarin preventief wordt gewerkt. Deze aanpak vraagt 
immers om een cultuurverandering waar we een lange 
adem bij nodig hebben. Naast het Rythovius College en 
het Pius X-College heeft inmiddels ook de Groote Aard in 
Eersel zich verbonden aan dit project. Landelijk volgt het 
ministerie van VWS het IJslandproject in Nederland.

Enkele activiteiten van Kempenbranie: 
•  Online ouderavond ‘Woar moeide gij oe eigen mee?’ 

in 2020 met ruim 100 deelnemers.
•  Een folder met informatie en tips voor ouders van 

pubers. Inmiddels is er ook al een nieuwe versie waarin 
de nieuwste cijfers zijn verwerkt.  

•  Rots en Water trainingen voor verenigingen met 
jeugdleden om hen handvatten te geven hoe je ervoor 
zorgt dat iedereen mee doet en de sfeer goed blijft.    

•  De GGD brengt op dit moment samen met de 
Middelbare Scholen de preventieve ondersteuning aan 
leerlingen op school in kaart;  

•  Start van ‘de Spot’ op het Rythovius College, waar 
jongeren onder begeleiding van een van de 
jeudgcoaches van de gemeenten kunnen chillen en 
deel kunnen gaan nemen aan naschoolse activiteiten;

•  Op de Groote Aard komt elke week een jeugdcoach 
langs die laagdrempelig contact maakt met de 
leerlingen en hun leefwereld. 

•  We zijn volop bezig met een ‘Mobiele Spot’ voor de 
Kempen. Met een bus gaan de jeugdcoaches bij het 
Pius X-College en ook op andere plekken in de Kempen 
activiteiten aanbieden;

•  Er komt een ouderavond voor alle groep 8 leerlingen 
en hun ouders in het kader van de overstap van 
Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

Aan de slag met de nieuwste inzichten!
De komende periode gaan we de nieuwe resultaten 
verder delen en bespreken met ouders, scholen en 
iedereen die onze jongeren een warm hart toedraagt. 
Zodat we samen de juiste stappen kunnen zetten om 
het welbevinden van onze jongeren te vergroten. De 
eerder ingezette speerpunten (welbevinden, 
ouderbetrokkenheid en veilig vrijetijdsaanbod) blijven 
daarbij leidend. De eerder ingezette acties die op basis 
van de speerpunten zijn ingezet, gaan we verder 
ontwikkelen en uitbouwen. Zo willen we ook graag het 
Primair Onderwijs verder bij dit project gaan betrekken. 
Samen kunnen we nog beter werken aan een gezonde 
en positieve toekomst van de jeugd. 

Wilt u meer weten over, of actief betrokken worden bij 
het traject? Neem dan contact op via 
kempenbranie@kempengemeenten.nl of kijk op 
www.kempenbranie.nl. 

#Kempenbranie: Samenwerken aan een gezonde en positieve toekomst 
voor de jeugd

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar 
(2021-2022) een aanvraag wilt indienen voor 
leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze 
aanvraag vóór 1 juni 2021 indient bij de gemeente 
Bladel. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de 
website www.bladel.nl/leerlingenvervoer. 

Tevens kunt u, tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de 
receptie van de gemeente Bladel. Indien u het 
aanvraagformulier vóór 1 juni indient, dan vindt 
besluitvorming tijdig plaats voor het daaropvolgende 
schooljaar. Indien dit door omstandigheden later 

gebeurt, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een 
besluit over het leerlingenvervoer. 

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact 
opnemen met M. Mastwijk via e-mail 
(leerlingenvervoer@bladel.nl) of tel. (0497-361636).

Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2021-2022
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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 de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit intrekking

Hapert
•      Castersedijk 14-14A, geheel intrekken van de 

vigerende omgevingsvergunning milieu voor het 
houden van varkens, datum besluit: 15-04-2021. 

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      De Rogter 12, plaatsen van een schutting.

Hapert
•      Dalem 28A, verbouwen en uitbreiden van een 

schuur met stallen;
•      Lemel 22, verbreden van 2 inritten;
•      Oude Provincialeweg 71, aanleggen van een inrit.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•      Smaragdweg 31, bouwen van een bedrijfspand en 

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
14-04-2021.

Hoogeloon
•      Broekenseind 11A, kappen van 1 boom, datum 

besluit: 16-04-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•      De Pan 9, bouwen van een paardenstal, datum 

besluit: 20-04-2021.

Resultaten onderzoek inwonerspanel over klimaatdoelstellingen bekend
Afgelopen najaar werd via het Inwonerspanel onderzoek 
gedaan naar de mening van inwoners over de 
klimaatdoelstellingen, de wijze waarop deze behaald 
zouden moeten worden en de eigen bijdrage hieraan. 
Aan dit onderzoek deden 599 mensen mee, waarvan 
76,4% 50 jaar en ouder is. Helaas deden erg weinig 
mensen mee van 34 jaar en jonger. Hierdoor zijn de 
resultaten niet zondermeer te vertalen naar de 
(gemiddelde) mening van de inwoners van de gemeente. 
Toch geven de resultaten wel een goede indicatie en zijn 
er veel waardevolle opmerkingen geplaatst door de 
mensen die mee hebben gedaan.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de 
meerderheid van de ondervraagden (68%) het (erg) 
belangrijk vindt dat de doelen uit het Klimaatakkoord 
behaald worden. Driekwart van de respondenten vindt 
dat de doelstellingen uit het Landelijk Klimaatakkoord in 
onze gemeente het beste behaald kunnen worden door 
zonnepanelen op het dak, (ruim) een derde noemt ook 
windmolens (36%) en geothermie (34%). 

Twee derde van de respondenten heeft in de afgelopen 
vijf jaar geïnvesteerd in het besparen en/of opwekken 
van energie in de woning waar hij of zij woont. 

Ruim een kwart heeft dat niet gedaan. Twee op de tien 
respondenten is ook niet van plan om hierin te 
investeren. Degenen die dat wel van plan zijn, investeren 
veelal in zonnepanelen en/of vloer, muur en/of 
dakisolatie. Zeven op de tien respondenten zou meer 
geneigd zijn te investeren in het verduurzamen van zijn 
of haar woning als het goedkoper zou zijn. Zes op de 
tien geeft hetzelfde signaal voor wat betreft het gebruik 
van duurzamer vervoer. Een kwart geeft het gebrek aan 
goed aanbod van openbaar vervoer als reden hiervoor. 

Opvallend is daarom dat veel respondenten niet bekend 
zijn met regelingen waardoor op kosten bespaard kan 
worden. Zo blijkt dat 54% niet bekend is met het 
energieloket van KempenEnergie. Ook zijn veel 
respondenten niet bekend met de subsidieregelingen 
van de gemeente (38%), Rijk (64-67%), 
energiebespaarlening (83%), duurzaamheidsleningen 
van banken (73%) en de subsidieregeling voor 
elektrische auto’s (52%). 

De gemeente heeft de resultaten van dit inwonerspanel 
mede gebruikt bij het vaststellen van nieuw beleid voor 
het behalen van de doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord. 

U kunt dit nieuwe beleid vinden op de website van de 
gemeente Bladel (www.bladel.nl). De resultaten worden 
ook gebruikt bij het opstellen van het 
Uitvoeringsprogramma Energie en Klimaat. 

Het rapport met de resultaten van het onderzoek kunt u 
vinden op www.inwonerspanelbladel.nl.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 13 april 2021 de volgende besluiten 
genomen:

4e compensatiepakket coronacrisis
Kennisgenomen van de brief en ingestemd met de 
financiële consequenties. De raad wordt 
geïnformeerd.

Cameratoezicht gebied rondom De Posthof
De raad wordt geïnformeerd.

Ontwerpbestemmingsplan Heuvelseweg 14, 
Hoogeloon
Ingestemd. Het ontwerp wordt vanaf 7 mei zes weken 
ter inzage gelegd.

Plan van Aanpak Uitvoeringsprogramma 
Klimaat en Energie
Vastgesteld.

Informeren stand van zaken subsidieregeling 
duurzame energie voor particulieren en 
verhoging subsidiebudget voor het jaar 2021
De raad wordt vastgesteld het budget van de 
subsidieregeling duurzame energie voor particulieren 
te verhogen voor het jaar 2021 met een bedrag van 
€ 200.000,- en deze verhoging op te nemen in de 
Perspectiefnota 2021. De raad wordt geïnformeerd.

Inventariseren openbare ruimte t.b.v. nieuw 
groenbestek
De openbare ruimte binnen de bebouwde kom wordt 
geïnventariseerd en gemuteerd om daarna een 
deugdelijk groenbestek op de markt te kunnen zetten. 
Dit wordt uit bestaande budgetten betaald.

Aanpassen fietspaden Cartierheide
Ingestemd met de voorkeursvariant fietspaden De 
Pals-Herberg ‘In het Wilde Zwijn’ en De Pals-Laarvan 
samenvoegen, verbreden en uitvoeren als half-
verharding. Hiervoor wordt een krediet van 
€ 750.000,- opgenomen in de Perspectiefnota 2021. 
Ingestemd met de voorkeursvariant fietspad De 
Pan- Laarven verleggen, verbreden en uitvoeren als 
betonverharding en hiervoor voor 2021 een bruto 
krediet van € 400.000,- beschikbaar stellen en de 
hiermee samenhangende financiële mutaties te 
verwerken in de Perspectiefnota 2021.
Ingestemd met het ontwikkelen van recreatieve 
voorzieningen op de Cartierheide in lijn met de 
gebiedszonering van Staatsbosbeheer.
De wijziging van het bestemmingsplan wordt 
voorbereid.

Tegemoetkoming verhuurders 
Sportaccommocaties COVID-19
De niet-gebruiksgebonden huurlasten van 
amateursportorganisaties worden voor 45% 

kwijtgescholden voor de periode 1 oktober t/m 
31 december 2020. De door amateursportorganisaties 
gereserveerde uren in onze sporthallen waar geen 
gebruik van gemaakt is, worden voor 100% 
kwijtgescholden in de periode 1 oktober t/m 
31 december 2020. Er wordt gebruik gemaakt van de 
rijksregeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties’ voor een tegemoetkoming in de 
gederfde huurinkomsten.
Als de TVS-regeling de gederfde huurinkomsten van 
de gemeente niet voor 100% kan dekken, wordt het 
verschil bekostigd uit de COVID-19 reserve.

Raadsmededeling Egyptische Poort n.a.v. 
raadsbesluit 12 november 2020
De raad wordt geïnformeerd.

Tijdelijke terrassen op gemeentegrond in 2021 
i.v.m. corona
Ingestemd met de richtlijnen voor tijdelijke 
terrasuitbreiding op gemeentegrond tot 1 november 
2021 zodra de landelijke richtlijnen/maatregelen dit 
toelaten, een en ander aansluitend bij de richtlijnen 
van het Rijk in het kader van corona. Ingestemd met 
de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld 
door Bladel Transparant en CDA Bladel.
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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
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39-2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Verkeersmaatregelen, Dorpsstraat Casteren week 14-2021 t/m week 23-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard) 
5. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 29-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•      nabij de Jumbo aan Gindrapassage 18, innemen 

van een standplaats voor de verkoop van gebakken 
lekkernijen op Koningsdag 27 april 2021, datum 
besluit: 19-04-2021.

Hapert
•      Julianalaan 16, plaatsen van een container, datum 

besluit: 20-04-2021.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“CPO Den Tip Casteren”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 25 maart 2021 het 
bestemmingsplan “CPO Den Tip Casteren” ongewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw 
van maximaal 10 woningen op de locatie Kerkstraat 
30-32 te Casteren. Tegen het plan is één zienswijze 

ingebracht, maar deze heeft niet geleid tot wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een 
overzicht hiervan is opgenomen in de Nota van 
zienswijzen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen 
gedurende zes weken van 29 april 2021 tot en met 
woensdag 9 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met woensdag 9 juni 2021. 

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 10 juni 2021. Het 
instellen van beroep schort de werking van het besluit 
niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State om voorlopige voorziening vragen. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met mevrouw M.P.A. van Dijk van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636).
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Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  
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Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
do - vrij 09.00 - 17.00
zaterdag 09.00 - 16.00

www.vandommelenbloemen.nl

In deze tijden is er in ieder geval iets dat troost biedt. De tuin, of zelfs maar een 
balkon, waar de planten tot bloei komen. Kwekerij Van Dommelen blijft ook nu haar 
klanten trouw en zorgt ervoor dat alle producten op een zo veilig mogelijke manier 
gekocht kunnen worden.

Ombouw verkoop
“Wij hebben inmiddels een goede naam 
opgebouwd als kwekerij met verkoop aan 
klanten. In 1996 zijn wij begonnen met ons 
bedrijf en het jaar daarop al meteen met de 
levering aan particulieren begonnen. “Dat 
vertellen John en Jeannette van Dommelen, 
die hun bedrijf hebben zien expanderen. 
“Wij zitten nu al tien jaar op onze locatie aan 
de Groenstraat 20, met een ruime parkeerge-
legenheid voor de bezoekers van onze kwe-
kerij. Wij hebben onze zaak nu omgebouwd 
voor deze tijden waarin er allerlei beperkin-
gen zijn opgelegd. In de 5000m2 grote kwe-
kerij  zijn aparte looproutes gemaakt voor de 
inkomende en voor de vertrekkende klanten. 
Zodat er ruimte genoeg is om op gepaste 
afstand te shoppen. Je kunt je bestelling sa-
menstellen via www.vandommelenbloemen.
nl, vervolgens doorgeven via de site en dan 
zorgen wij dat hij klaar staat als men hem 
komt afhalen. Tegen geringe kosten kan de 
bestelling ook worden thuisbezorgd. Dus je 
hebt de keuze.”

Uitgebreid assortiment
Wat is er mooier dan een plant die tot bloei 
komt? Nu veel meer mensen noodgedwon-
gen thuis zijn, beseffen zij pas hoeveel plezier 
en voldoening het werken met bloeiende 
planten kan bieden. “Wij kunnen ze van 
dienst zijn met het gehele assortiment van 
eenjarige bloeiers. Voor het voorjaar bijvoor-
beeld de violen en primula’s, de zomer met 
zijn geraniums, sufinia’s en bacopa’s en in het 
najaar natuurlijk de winterviolen. Er is een 
enorme keuze om iedere tuin kleur te geven. 
Dat kun je nog versterken met onze hangpot-
ten en kuipplanten. Sundaville bijvoorbeeld, 
of Suzanne met de mooie ogen; ook hier is 
de keus enorm. Je hebt natuurlijk ook pot-
grond- en mestsoorten nodig. Iedere plant 
stelt namelijk haar eigen eisen. Wij vertellen 
je welke soorten je kunt aanschaffen voor 
een optimaal resultaat in de tuin. Een klant 
die tevreden is, als hij onze planten prachtig 
tot bloei ziet komen, dat is ons doel. Het 
zorgt voor de binding van ons als kweker en 
die klant.”
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Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
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5.000 m2 perkplantenplezier
o.a. - geraniums
 - surfinia, mini-Petunia
 - stammen en struiken
 - potgrond en voedingsstoffen
 - mix hangpotten met water reservoirGehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor uzelf én de mensen om 

u heen. Dat vraagt om alle aandacht en deskundigheid. Dus wacht niet langer en 
informeer direct naar onze vrijblijvende proefperiode. 

Ontdek waarom de kwaliteit van een expert alleen bij Van Boxtel niet meer hoeft 
te kosten dan € 99,- per toestel (plus eventueel uw eigen risico).

*Vraag naar de voorwaarden. 

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Bladel
Gindrapassage 15

Elk geluid is 
onbetaalbaar

Uw hoortoestel
€ 99,-*

onbetaalbaar

Uw hoortoestel

Nú 30
dagen op

proef

Wij bedanken alle inwoners die de en-
quête over openbaar groen hebben 
ingevuld. Wij hebben veel inbreng en 
ideeën gekregen voor het ‘Beleidsplan 
openbaar groen’ dat dit jaar wordt op-
gesteld. In dit beleidsplan houden we 
thema’s, zoals biodiversiteit, klimaat-
adaptatie, participatie, bomen, bos- en 
natuurgebieden, de mate van bescher-
ming en onderhoudskwaliteit opnieuw 
tegen het licht. 

Dankzij 439 deelnemers hebben we een 
goede indruk gekregen over hoe het open-
baar groen nu wordt ervaren en waar extra 
aandacht voor nodig is. Daarnaast hebben 
we veel suggesties ontvangen voor verbe-

teringen in het (groen)onderhoud en het 
herstel/vervanging van groen.

Klein inkijkje in de resultaten
-  Ruim 75% geeft aan openbaar groen 

(zeer) belangrijk te vinden om onder an-
dere naar te kijken, in te recreëren en voor 
natuur, klimaat en gezondheid.

-  47% vindt dat het huidige onderhouds-
niveau van het groen laag is (gemiddeld 
wordt de kwaliteit van het huidige open-
baar groen beoordeeld met een 6-).

-  Bijna de helft (47%) van de deelnemers 
vindt het goed dat het onderhoudsniveau 
verschillend is per gebied.

-  67% is het (zeer) eens met de stelling ‘De 
meerwaarde van een groene woonomge-
ving weegt op tegen de mogelijke ‘hinder’ 
van het openbaar groen’.

Het volledige rapport lees je via www.inwo-
nerspanelreuseldemierden.nl/resultaten.

Hoe gaan we verder?
De komende tijd wordt er verder onderzoek 
gedaan, waarbij onder andere deze input 
wordt meegenomen.

Dank voor inbreng/ideeën over openbaar groen!REUSEL - Zoals jullie wellicht weten 
organiseert motorclub de Bourgondi-
ers hun jaarlijkse motortocht op de 1e 
zondag van juni. Zo ook hadden wij 
het voornemen om op 6 juni weer een 
motortocht te organiseren, waarbij 
iedereen die hiervoor interesse heeft, 
te kunnen verwelkomen. 

Echter, gezien de huidige situatie van het 
coronavirus, waar we binnen Nederland en 
andere landen mee te maken hebben, en 
de restricties die dit met zich meebrengen, 
hebben we besloten om de motortocht van 
2021 uit te stellen en door te schuiven naar 
volgend jaar, zondag 5 juni 2022.

Ook als club kunnen we bij de inschrijving 
en afsluiting van de rit, binnen de huidige 
bepalingen, onvoldoende garantie bieden 
om de gezondheid van de deelnemers op 
die dag te kunnen waarborgen en moge-
lijk dat ons thuishonk Eetcafé, Feestzaal 
de Klok vanuit de overheid ook nog onvol-
doende mogelijkheden krijgt om volledig 
open te zijn. We gaan ervan uit dat u begrip 
kunt opbrengen voor het besluit wat we 
genomen hebben en dat we u in 2022 in 
gezondheid kunnen verwelkomen.

Toertocht MTC 
de Bourgondiërs 
afgelast!

Denk je dat je in aanmerking komt voor 
een vergoeding voor leerlingenvervoer 
voor jouw kind? Vraag dit dan voor 1 
juni aan via www.reuseldemierden.nl/
leerlingenvervoer. Let op: je krijgt het 
aanvraagformulier niet toegezonden. Je 
kunt het wel opvragen via leerlingenver-
voer@reuseldemierden.nl.

Jaarlijks aanvragen
Je moet jaarlijks een nieuwe aanvraag 
doen voor leerlingenvervoer. Oók als je 
kind al gebruik maakt van leerlingenver-
voer. Heeft je kind nog niet eerder ge-
bruik gemaakt van leerlingenvervoer? Dan 
maakt een medewerker van Loket van A 
tot Z een afspraak om de persoonlijke si-
tuatie te bespreken. Maakt je kind al langer 
gebruik van leerlingenvervoer? Dan wordt 
na de aanvraag bekeken of er een nieuw 
gesprek nodig is.

Aanvragen leerlingen-
vervoer voor 1 juni

KEMPENLAND
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Burgers
Liberty Burgers: eigen receptuur 70% rund & 30% varken 
Best quality meat! 160 grams burger geserveerd met coleslaw

Raw Salmon Bowl | 13 
Verse zalm – Aubergine wasabi crème

Tuna Tataki Bowl | 14 
Tonijn tataki – Sojavinaigrette

Liberty BBQ Bowl | 12 
Gekruide kippendijen – Gegrilde maïs 
Witte BBQ saus

vega Burrata Bowl | 13.5 
Oesterzwammen – Burrata – Yoghurt aïoli

Ribbed Poké Bowl | 13.5
Pulled ribs – Ketjap lak – Gegrilde maïs – Yoghurt aïoli

The Classic | 11
(Shouldn’t mess with the best)
Liberty burger – Bacon – Cheddar – Gebakken ui – Tomaat
Augurk – Libertymayo

The Spicy Mexican | 13
Liberty burger – Bacon – Cheddar – Ananas chipotle salsa
Bonen – Mais – Nacho’s – Guacamole

The Green Goblin | 13.5
Vega but no compromise! 
Vega burger – Aubergine tempura – Wasabi crunch – Avocado
Bosui – Kewpiemayo

The Champion | 12.5
Liberty burger – Bacon – Portobello – Cheddar – Gebakken ui
Tomaat – Augurk – Truffelmayo

The Union | 12
Liberty burger – Gefrituurde uienringen – Cheddar – Tomaat
Augurk – Bieslookmayo

the seasonal | 12.5
Heerlijke seizoensburger, ask our staff

*****************************************************************

EXTRA Big BURGERS

The Big Dick | 18
(Be prepared for 360 grams of meat) 
Liberty burger – Pulled pork – Bacon – Cheddar – Gebakken ui
Friet – Tomaat – Augurk – BBQ saus

+ Extra lekker met een ‘Liberty Blond’ biertje

The Heart Attack | 22.5
Can you eat it all by yourself? We dare you! (520 grams of meat!)

******************************************************************

Liberty Saté | 14.5
(extra satéstok | 4)

Kippendijen saté (2 stuks) – Atjar – Kroepoek
Satésaus – Brood of friet

Steak me harder | 19.5 
230 gram

Ribeye steak – Balsamico olie

Delicious Ribs | 18
Spareribs – Geheim recept van de chef

Fish & Chips | 16
Kabeljauw in bierbeslag – Friet – Tartaarsaus

Bloody Mary Shrimp | 19.5
Served with bread to soak up the delicious juices
Gamba – Bloody mary jus – Tabasco

Living on the veg | 16.5
Zoete aardappel – Groene asperge – Bimi – Kimchi
Sushi rice cracker – Cashewnoten – Krachtige thaise bouillon 

Standaard in jouw Bowl:
Wortel – Komkommer – Wakame – Mango 
Avocado – Sojabonen – Sesam

Friet | 3

Zoete aardappel friet | 4

Truffel friet | 5
Truffel olie – Parmezaan
Truffelmayo

rendang friet | 5.5 
Rendang – Rode ui – Bosui
Libertymayo

Maiskolf | 4

Side Salad | 3.5

Liberty Bread | 5
Turks brood – Hoummous – Kruidenboter 
Yoghurt aïoli – Bieslookmayo

Spicy Tomato Soup | 4.5
Tomatensoep – Bosui

Seasonal Soup | 5.5
Heerlijke seizoenssoep, ask our staff

tasty Carpaccio | 9
Carpaccio – Parmezaan – Sla
Zongedroode tomaat – Pijnboompitten
Truffelmayo

Creamy Burrata | 9.5
Burrata – Frisée sla – Toast – Pistache pesto 
Zongedroogde tomaat – Pijnboompitten 
Balsamico olie

Fish first | 10
Tonijn – Zalm – Wakame – Komkommer 
Aubergine wasabi crème – Sojasaus

Liever beginnen met bites? Zie achterkant.

Dead by chocolate | 5.75
Chocolate cookie – Chocolade ijs – Chocoladesaus

Heavenly Mud | 6
Chocolademousse – Vanille ijs – Slagroom

Liberty’s Brownie | 6.5
Notenexplosie ijs – Chocoladesaus – Slagroom

spanish Frietje Saté | 6
Churros – Chocoladeschuim – Salted caramel
Pindacrunch – Slagroom

Liberty’s Apple Crumble | 5.5
Granny Smith – Rabarber  – Crumble – Vanille ijs
Slagroom

Liberty Ice bowl | 7.5
Drie verschillende bollen ambachtelijk ijs van 
‘De Smaak’ uit Eersel – Slagroom

Lemon Cheesecake | 4.5
Bastogne koek – Gelei van limoncello – Slagroom

****************************************************

Sweetplatter | 15
Plateau met diverse sweet dreams

*****************************************************

Starters

Healthy Bowls
Your choice: gemengde sla of sushi rijst

Specials
geserveerd met side salad

SIDE ORDERS

Swee t Dreams

vegetarisch kan ook vegan

Heeft u een allergie, laat het ons weten!

Mini Burger | 6.5
Liberty burger – Kaas – Sla – Friet – Mayo of ketchup

mini snacks | 6.5
Bitterballen of chicken strips – Friet – Mayo of ketchup

American Pancakes 2 st. | 6.5
Pannenkoekjes – Vanille ijs – Chocoladesaus – Slagroom

Onion Rings (6 st.) | 4
Gefrituurde uienringen – Libertymayo

Crispy Chicken Strips 3 st. | 5.5
Gefrituurde kippendijen – Bieslookmayo

Springrolls (8 st.) | 5
Mini loempia’s – Chilisaus

Calamaris (6 st.) | 4.5
Gefrituurde calamarisringen – Yoghurt aïoli

Eggplant Tempura | 5.5
Miso aubergine – Rode ui – Kewpiemayo

Ribs 4 st. | 6
Ribbetjes – Ketjap lak

Pork Belly | 5.5
Zacht gegaard buikspek

Truffelrisotto Bitterballen (4st) | 4.75
Truffelmayo

Chicken Wings (4 st.) | 5
Gefrituurde kippenvleugels – Libertymayo

Delicious Champions | 5
Paddenstoelen – Room – Kruidenolie

Olives | 3
Gemarineerde olijven – Zongedroogde tomaat
Feta – Olijfolie

Liberty Bread | 5
Turks brood – Hoummous – Kruidenboter
Yoghurt aïoli – Bieslookmayo

bitterballen (6 st.) | 5.5
Mosterd

Tempura Shrimps (3st.) | 6.5
Thaise passievrucht-chilisaus

Tuna bite | 5.5
Tonijn tataki – Wakame – Sojasaus

salmon bite | 5.5
Zalm sashimi – Komkommer 
Aubergine wasabi crème

Liberty snack mix (10 st.) | 6.5
Libertymayo – Chilisaus

Meat Board | 10
Diverse soorten ham en salami – Pistache pesto 
Gepekelde groentjes – Broodstengels

Cheesy Board | 10
Diverse kazen – Kweepeergelei – Crostini’s

Sharing is caring | 20
Diverse Liberty bites voor 2 personen

Classic | 6 (2 pers.) 9 (4 pers.)
Tortilla chips – Jalapeño – Kaas – Chilisaus 
Crème fraîche – Bosui

Pulled Pork | 8 (2 pers.) 12 (4 pers.) 
Tortilla chips – Pulled pork – Kaas – BBQ saus 
Crème fraîche – Bosui

Liberty BBQ | 8 (2 pers.) 12 (4 pers.)
Tortilla chips – Gekruide kippendijen – Kaas 
Witte BBQ saus – Crème fraîche – Bosui

Guacamole | 1.5

Nachos Kids'Choice

Super-sized-sharing-special (2p) | 35
U need 2 to handle it! Diverse Liberty bites XXL

Bar Bites

Classic | 5.75
Kaas – Slagersham

Fit Couple | 6.75
Avocado – Hoummous – Gefrituurde ui – Kaas 
Gemarineerde tomaat

Liberty | 6.75
Gekruide kippendijen – Rode ui – Kaas – Witte BBQ saus

Anti Hangover | 7.75
Pulled pork – Gebakken ui – Cheddar – Augurk – BBQ saus

Liberty apple pie | 3.5
(Met Koffie/Cappuccino/Espresso/Basic tea | 5)

Worstenbroodje | 3

Lemon Cheesecake | 4.5

Tosties
Keuze uit wit of bruin brood. Geserveerd met Libertymayo

Eggie Sandwich | 8.5
Turks brood – Ei – Gemarineerde courgette en tomaat 
Parmezaan – Gefrituurde ui – Bieslookmayo

Liberty’s 12 O’clockje | 9.5
Tomatensoep – Mini eggie sandwich – Mini hamburger

Liberty Club * | 9
Toast – Bacon – Gekruide kippendijen – Ei –  Frisée sla 
Tomaat – Kaas – Chips – Libertymayo

Salmon Toast * | 10
Toast– Zalm – Frisée sla – Avocado – Rode ui 
Komkommer – Bieslookmayo

Carpaccio Diem * | 10
Broodje – Carpaccio – Frisée sla – Parmezaan
Zongedroogde tomaat – Pijnboompitten – Truffelmayo 

Ribbed for your pleasure * | 10
Broodje – Pulled ribs – Frisée sla – Augurk
Cashewnoten – Yoghurt aïoli

Oyster Shawarma | 9.5
Pitabroodje – Oesterzwammen shawarma – Frisée sla
Rode ui – Cashewnoten – Yoghurt aïoli – Sriracha

Bread
Business
Bij de broodjes met * kun je kiezen  uit wit of bruin brood

Small
Stuff

Te bestellen van 11.00 tot 00.00

Te bestellen tot 12 jaar

7 Dagen per 
week geopend 

Ook na de heropening kun je bij 
ons 7 dagen per week terecht voor 
take away & home delivery

bestellen? www.liberty-foodbar.nl
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Ribs 4 st. | 6
Ribbetjes – Ketjap lak

Pork Belly | 5.5
Zacht gegaard buikspek

Truffelrisotto Bitterballen (4st) | 4.75
Truffelmayo

Chicken Wings (4 st.) | 5
Gefrituurde kippenvleugels – Libertymayo

Delicious Champions | 5
Paddenstoelen – Room – Kruidenolie

Olives | 3
Gemarineerde olijven – Zongedroogde tomaat
Feta – Olijfolie

Liberty Bread | 5
Turks brood – Hoummous – Kruidenboter
Yoghurt aïoli – Bieslookmayo

bitterballen (6 st.) | 5.5
Mosterd

Tempura Shrimps (3st.) | 6.5
Thaise passievrucht-chilisaus

Tuna bite | 5.5
Tonijn tataki – Wakame – Sojasaus

salmon bite | 5.5
Zalm sashimi – Komkommer 
Aubergine wasabi crème

Liberty snack mix (10 st.) | 6.5
Libertymayo – Chilisaus

Meat Board | 10
Diverse soorten ham en salami – Pistache pesto 
Gepekelde groentjes – Broodstengels

Cheesy Board | 10
Diverse kazen – Kweepeergelei – Crostini’s

Sharing is caring | 20
Diverse Liberty bites voor 2 personen

Classic | 6 (2 pers.) 9 (4 pers.)
Tortilla chips – Jalapeño – Kaas – Chilisaus 
Crème fraîche – Bosui

Pulled Pork | 8 (2 pers.) 12 (4 pers.) 
Tortilla chips – Pulled pork – Kaas – BBQ saus 
Crème fraîche – Bosui

Liberty BBQ | 8 (2 pers.) 12 (4 pers.)
Tortilla chips – Gekruide kippendijen – Kaas 
Witte BBQ saus – Crème fraîche – Bosui

Guacamole | 1.5

Nachos Kids'Choice

Super-sized-sharing-special (2p) | 35
U need 2 to handle it! Diverse Liberty bites XXL

Bar Bites

Classic | 5.75
Kaas – Slagersham

Fit Couple | 6.75
Avocado – Hoummous – Gefrituurde ui – Kaas 
Gemarineerde tomaat

Liberty | 6.75
Gekruide kippendijen – Rode ui – Kaas – Witte BBQ saus

Anti Hangover | 7.75
Pulled pork – Gebakken ui – Cheddar – Augurk – BBQ saus

Liberty apple pie | 3.5
(Met Koffie/Cappuccino/Espresso/Basic tea | 5)

Worstenbroodje | 3

Lemon Cheesecake | 4.5

Tosties
Keuze uit wit of bruin brood. Geserveerd met Libertymayo

Eggie Sandwich | 8.5
Turks brood – Ei – Gemarineerde courgette en tomaat 
Parmezaan – Gefrituurde ui – Bieslookmayo

Liberty’s 12 O’clockje | 9.5
Tomatensoep – Mini eggie sandwich – Mini hamburger

Liberty Club * | 9
Toast – Bacon – Gekruide kippendijen – Ei –  Frisée sla 
Tomaat – Kaas – Chips – Libertymayo

Salmon Toast * | 10
Toast– Zalm – Frisée sla – Avocado – Rode ui 
Komkommer – Bieslookmayo

Carpaccio Diem * | 10
Broodje – Carpaccio – Frisée sla – Parmezaan
Zongedroogde tomaat – Pijnboompitten – Truffelmayo 

Ribbed for your pleasure * | 10
Broodje – Pulled ribs – Frisée sla – Augurk
Cashewnoten – Yoghurt aïoli

Oyster Shawarma | 9.5
Pitabroodje – Oesterzwammen shawarma – Frisée sla
Rode ui – Cashewnoten – Yoghurt aïoli – Sriracha

Bread
Business
Bij de broodjes met * kun je kiezen  uit wit of bruin brood

Small
Stuff

Te bestellen van 11.00 tot 00.00

Te bestellen tot 12 jaar

7 Dagen per 
week geopend 

Ook na de heropening kun je bij 
ons 7 dagen per week terecht voor 
take away & home delivery

bestellen? www.liberty-foodbar.nl

back!
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Burgers
Liberty Burgers: eigen receptuur 70% rund & 30% varken 
Best quality meat! 160 grams burger geserveerd met coleslaw

Raw Salmon Bowl | 13 
Verse zalm – Aubergine wasabi crème

Tuna Tataki Bowl | 14 
Tonijn tataki – Sojavinaigrette

Liberty BBQ Bowl | 12 
Gekruide kippendijen – Gegrilde maïs 
Witte BBQ saus

vega Burrata Bowl | 13.5 
Oesterzwammen – Burrata – Yoghurt aïoli

Ribbed Poké Bowl | 13.5
Pulled ribs – Ketjap lak – Gegrilde maïs – Yoghurt aïoli

The Classic | 11
(Shouldn’t mess with the best)
Liberty burger – Bacon – Cheddar – Gebakken ui – Tomaat
Augurk – Libertymayo

The Spicy Mexican | 13
Liberty burger – Bacon – Cheddar – Ananas chipotle salsa
Bonen – Mais – Nacho’s – Guacamole

The Green Goblin | 13.5
Vega but no compromise! 
Vega burger – Aubergine tempura – Wasabi crunch – Avocado
Bosui – Kewpiemayo

The Champion | 12.5
Liberty burger – Bacon – Portobello – Cheddar – Gebakken ui
Tomaat – Augurk – Truffelmayo

The Union | 12
Liberty burger – Gefrituurde uienringen – Cheddar – Tomaat
Augurk – Bieslookmayo

the seasonal | 12.5
Heerlijke seizoensburger, ask our staff

*****************************************************************

EXTRA Big BURGERS

The Big Dick | 18
(Be prepared for 360 grams of meat) 
Liberty burger – Pulled pork – Bacon – Cheddar – Gebakken ui
Friet – Tomaat – Augurk – BBQ saus

+ Extra lekker met een ‘Liberty Blond’ biertje

The Heart Attack | 22.5
Can you eat it all by yourself? We dare you! (520 grams of meat!)

******************************************************************

Liberty Saté | 14.5
(extra satéstok | 4)

Kippendijen saté (2 stuks) – Atjar – Kroepoek
Satésaus – Brood of friet

Steak me harder | 19.5 
230 gram

Ribeye steak – Balsamico olie

Delicious Ribs | 18
Spareribs – Geheim recept van de chef

Fish & Chips | 16
Kabeljauw in bierbeslag – Friet – Tartaarsaus

Bloody Mary Shrimp | 19.5
Served with bread to soak up the delicious juices
Gamba – Bloody mary jus – Tabasco

Living on the veg | 16.5
Zoete aardappel – Groene asperge – Bimi – Kimchi
Sushi rice cracker – Cashewnoten – Krachtige thaise bouillon 

Standaard in jouw Bowl:
Wortel – Komkommer – Wakame – Mango 
Avocado – Sojabonen – Sesam

Friet | 3

Zoete aardappel friet | 4

Truffel friet | 5
Truffel olie – Parmezaan
Truffelmayo

rendang friet | 5.5 
Rendang – Rode ui – Bosui
Libertymayo

Maiskolf | 4

Side Salad | 3.5

Liberty Bread | 5
Turks brood – Hoummous – Kruidenboter 
Yoghurt aïoli – Bieslookmayo

Spicy Tomato Soup | 4.5
Tomatensoep – Bosui

Seasonal Soup | 5.5
Heerlijke seizoenssoep, ask our staff

tasty Carpaccio | 9
Carpaccio – Parmezaan – Sla
Zongedroode tomaat – Pijnboompitten
Truffelmayo

Creamy Burrata | 9.5
Burrata – Frisée sla – Toast – Pistache pesto 
Zongedroogde tomaat – Pijnboompitten 
Balsamico olie

Fish first | 10
Tonijn – Zalm – Wakame – Komkommer 
Aubergine wasabi crème – Sojasaus

Liever beginnen met bites? Zie achterkant.

Dead by chocolate | 5.75
Chocolate cookie – Chocolade ijs – Chocoladesaus

Heavenly Mud | 6
Chocolademousse – Vanille ijs – Slagroom

Liberty’s Brownie | 6.5
Notenexplosie ijs – Chocoladesaus – Slagroom

spanish Frietje Saté | 6
Churros – Chocoladeschuim – Salted caramel
Pindacrunch – Slagroom

Liberty’s Apple Crumble | 5.5
Granny Smith – Rabarber  – Crumble – Vanille ijs
Slagroom

Liberty Ice bowl | 7.5
Drie verschillende bollen ambachtelijk ijs van 
‘De Smaak’ uit Eersel – Slagroom

Lemon Cheesecake | 4.5
Bastogne koek – Gelei van limoncello – Slagroom

****************************************************

Sweetplatter | 15
Plateau met diverse sweet dreams

*****************************************************

Starters

Healthy Bowls
Your choice: gemengde sla of sushi rijst

Specials
geserveerd met side salad

SIDE ORDERS

Swee t Dreams

vegetarisch kan ook vegan

Heeft u een allergie, laat het ons weten!

Mini Burger | 6.5
Liberty burger – Kaas – Sla – Friet – Mayo of ketchup

mini snacks | 6.5
Bitterballen of chicken strips – Friet – Mayo of ketchup

American Pancakes 2 st. | 6.5
Pannenkoekjes – Vanille ijs – Chocoladesaus – Slagroom

Onion Rings (6 st.) | 4
Gefrituurde uienringen – Libertymayo

Crispy Chicken Strips 3 st. | 5.5
Gefrituurde kippendijen – Bieslookmayo

Springrolls (8 st.) | 5
Mini loempia’s – Chilisaus

Calamaris (6 st.) | 4.5
Gefrituurde calamarisringen – Yoghurt aïoli

Eggplant Tempura | 5.5
Miso aubergine – Rode ui – Kewpiemayo

Ribs 4 st. | 6
Ribbetjes – Ketjap lak

Pork Belly | 5.5
Zacht gegaard buikspek

Truffelrisotto Bitterballen (4st) | 4.75
Truffelmayo

Chicken Wings (4 st.) | 5
Gefrituurde kippenvleugels – Libertymayo

Delicious Champions | 5
Paddenstoelen – Room – Kruidenolie

Olives | 3
Gemarineerde olijven – Zongedroogde tomaat
Feta – Olijfolie

Liberty Bread | 5
Turks brood – Hoummous – Kruidenboter
Yoghurt aïoli – Bieslookmayo

bitterballen (6 st.) | 5.5
Mosterd

Tempura Shrimps (3st.) | 6.5
Thaise passievrucht-chilisaus

Tuna bite | 5.5
Tonijn tataki – Wakame – Sojasaus

salmon bite | 5.5
Zalm sashimi – Komkommer 
Aubergine wasabi crème

Liberty snack mix (10 st.) | 6.5
Libertymayo – Chilisaus

Meat Board | 10
Diverse soorten ham en salami – Pistache pesto 
Gepekelde groentjes – Broodstengels

Cheesy Board | 10
Diverse kazen – Kweepeergelei – Crostini’s

Sharing is caring | 20
Diverse Liberty bites voor 2 personen

Classic | 6 (2 pers.) 9 (4 pers.)
Tortilla chips – Jalapeño – Kaas – Chilisaus 
Crème fraîche – Bosui

Pulled Pork | 8 (2 pers.) 12 (4 pers.) 
Tortilla chips – Pulled pork – Kaas – BBQ saus 
Crème fraîche – Bosui

Liberty BBQ | 8 (2 pers.) 12 (4 pers.)
Tortilla chips – Gekruide kippendijen – Kaas 
Witte BBQ saus – Crème fraîche – Bosui

Guacamole | 1.5

Nachos Kids'Choice

Super-sized-sharing-special (2p) | 35
U need 2 to handle it! Diverse Liberty bites XXL

Bar Bites

Classic | 5.75
Kaas – Slagersham

Fit Couple | 6.75
Avocado – Hoummous – Gefrituurde ui – Kaas 
Gemarineerde tomaat

Liberty | 6.75
Gekruide kippendijen – Rode ui – Kaas – Witte BBQ saus

Anti Hangover | 7.75
Pulled pork – Gebakken ui – Cheddar – Augurk – BBQ saus

Liberty apple pie | 3.5
(Met Koffie/Cappuccino/Espresso/Basic tea | 5)

Worstenbroodje | 3

Lemon Cheesecake | 4.5

Tosties
Keuze uit wit of bruin brood. Geserveerd met Libertymayo

Eggie Sandwich | 8.5
Turks brood – Ei – Gemarineerde courgette en tomaat 
Parmezaan – Gefrituurde ui – Bieslookmayo

Liberty’s 12 O’clockje | 9.5
Tomatensoep – Mini eggie sandwich – Mini hamburger

Liberty Club * | 9
Toast – Bacon – Gekruide kippendijen – Ei –  Frisée sla 
Tomaat – Kaas – Chips – Libertymayo

Salmon Toast * | 10
Toast– Zalm – Frisée sla – Avocado – Rode ui 
Komkommer – Bieslookmayo

Carpaccio Diem * | 10
Broodje – Carpaccio – Frisée sla – Parmezaan
Zongedroogde tomaat – Pijnboompitten – Truffelmayo 

Ribbed for your pleasure * | 10
Broodje – Pulled ribs – Frisée sla – Augurk
Cashewnoten – Yoghurt aïoli

Oyster Shawarma | 9.5
Pitabroodje – Oesterzwammen shawarma – Frisée sla
Rode ui – Cashewnoten – Yoghurt aïoli – Sriracha

Bread
Business
Bij de broodjes met * kun je kiezen  uit wit of bruin brood

Small
Stuff

Te bestellen van 11.00 tot 00.00

Te bestellen tot 12 jaar

7 Dagen per 
week geopend 

Ook na de heropening kun je bij 
ons 7 dagen per week terecht voor 
take away & home delivery

bestellen? www.liberty-foodbar.nl

back!
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!ggg

Varkens
fricandeau

Verse 
kipfilet

Kip 
burgers

Babi
pangang

Biefstuk
reepjes

fricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeau

BabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabi
100 gram € 1,19

kipfiletkipfiletkipfiletkipfiletkipfiletkipfiletkipfiletkipfiletkipfiletkipfilet

Kip Kip Kip Kip Kip 
100 gram € 1,09

BiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstuk
500 gram € 4,49

reepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjes
100 gram € 1,69

pangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangang
100 gram € 1,29

Palingworst

Gebraden Casselerrib

Palingworst
100 gram € 1,29
Palingworst

Gebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden Casselerrib

Palingworst
100 gram € 1,99

Gebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden CasselerribGebraden Casselerrib

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel
013-504 49 04                                 www.hetstreekhuys.nl                           www.hetlandleven.com               0497 38 38 78 

                                                      

BiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstuk
500 gram € 4,49€ 4,49€ 4,49€ 4,49

Runder 
gehakt

ASPERGE VERSBOX OPGEM�KTE HUZAREN

De le�erste uit de 
omgeving! Van 

�rdbeienkwekerij 
Lavrijsen uit Hulsel.

DAGELIJKS VERS.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

Geschilde asperges, 
krieltjes, eieren, 
gek�kte ham en 
Ho�andaise saus.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 BladelHilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

burgersburgersburgersburgersburgersburgers
4+1

GRATIS

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 3 MEI  T/M ZATERDAG 8 MEI

ASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOXASPERGE VERSBOX
le�er van het seizoen!

 V�r € 23,49

TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R

MOEDERDAG

Dit a�es verpakt in 
�n leuke versbox!

SALADES

v�r 2 personen!
OPGEM�KTE HUZAREN

De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de De le�erste uit de 
omgeving! Van omgeving! Van omgeving! Van omgeving! Van 

�rdbeienkwekerij 
Lavrijsen uit Hulsel.

DAGELIJKS VERS.

OPGEM�KTE HUZAREN
v�r 222222222222 pppppppppeeeeeeeeerrrereereererrererrrererererrsssssssrsrrsrrsrssrsrsrsrssrsrsoooooooooonnnnnnnnnnnneeeeeenennennennenneneenenneneeenennenneneeennnnnnenennnneneeneeneeneeneenen!!n!nn!n!!!!n!nn!nn!nn!nn!n!!!n!n!

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 3 MEI  T/M ZATERDAG 8 MEI

SALADES
v�r op br�d!

ELK 2de BAKJE 
V�R 1/2 VAN DE PRIJS

OPGEM�KTE HUZARENOPGEM�KTE HUZAREN

ELK 2de BAKJE 
V�R 1/2 VAN DE PRIJS

Al onze h�rlijke 
huisgem�kte 

salades v�r op 
br�d. 

TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�RMOEDERDAGontbijt
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Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497-682017 

 robbies-tuinmeubelen.nl

Nimes 
ook leverbaar in 
180x100  649  399
240x100  799  549
300x100  999  699

o.a. Summer Garden 
van 130cm tot 250cm 
130cm 149 
150cm 169
180cm 189

  699

Leverbaar 
in 3 kleuren

Ottawa
Uitschuiftafel 

200/260
x100cm

1099 

899

Almeria 
Dining 
stoel
249 

219

Exome 
Loungeset 
incl. Votal  

up/down tafel
1796

1399
Nimes

Teak tuintafel 
150x150

899 

549

Bistro 
tuinstoel 

stapelbaar
69 

59

Corsica
Ligbed

149 

119

Tampa
Tuinstoel 

stapelbaar
119 

89

Crazy hang-ei
Tweepersoons

549

399

Crazy hangei
399

349

Teak 
tuinbank

vanaf 

149

Costa 
Compacte
loungeset

899

699
OP=OP

VOORJAARSAANBIEDING

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

Palma 
Loungeset

v.a. 538
Zelf uw loungeset
samenstellen!

up/down tafel

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Crazy hang-ei
Tweepersoons
Crazy hang-ei
Tweepersoons
Crazy hang-ei

399399

Crazy hangei

349349
Crazy hang-ei

Crazy hangei

Darwin 
Verstelbare 

stoel
249

229

Nimes 
ook leverbaar in 
180x100  649649  399
240x100  799799  549
300x100  999999 699

Teak tuintafel 

Luxe zweefparasols
div. modellen 

en kleuren 

v.a. 329

Darwin 
Verstelbare 

stoel en voeten-
steun
449

399

1099 1099 1099 1099 1099 1099 

899899899899899899

o.a. Summer Garden 
van 130cm tot 250cm 
o.a. Summer Garden 

Teak 

Luxe 
middenstokparasols

div. modellen en 
kleuren 

v.a. 99

Loungeset 
incl. Votal  

up/down tafel

119119

Houston 
tuinstoel 

verstelbaar
169 

129
Casa Blanca 

Verstelbare stoel
499 

399

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

nummer 1 t/m 55
m.u.v. pakketten

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

ONS TERRAS IS OPEN TOT 18.00 UUR

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

Openingstijden:
Ma/di/wo/do 12:00 - 17:30
Vrijdag           12:00 - 20:00
Zaterdag        10:00 - 16:00

Hapert bedankt!
De Hapertse Hofdame aan Markt 4 opent op 
zaterdag 1 mei haar deuren en we hebben er zin in. 
We willen graag alle mensen bedanken die ons 
gesteund hebben in welke vorm dan ook. 
Dank aan Vincent en Ans Verdonschot
Dank aan Erik van Lint - Novaplot
Dank aan Rob Tummers - Watts Lux & Lumen
Dank aan Stas ophangsysteem
Dank aan CSU 
Dank aan Spuiterij Janssen 
Dank aan Ron van de Ploeg - De ReclamePloeg
Dank aan PC55
Dank aan de Rabobank
Dank aan de huurders van de kasten 
Dank aan de Hapertse ondernemers voor advies en hulp
Dank aan alle vrijwilligers 
Dank aan de leerlingen van de Fontys Hogeschool
Dank aan alle mensen die hun blijk van waardering hebben 
gegeven via de doneeractie
En dank voor alle leuke, spontane gesprekken op straat
Loop eens binnen.

Opening zaterdag 1 mei

WIST 
   JE 
 DAT...?

... ochtendrood inderdaad vaak water in de sloot voorspelt? 
Hoewel het gezegde niet onfeilbaar is, is er een verklaring 
voor het feit dat er na een rode zonsopkomst gedurende de dag 
vaak regen ontstaat. Dat heeft te maken met vocht in de lucht. 
Wanneer het ‘s morgens op een bepaalde hoogte al heel vochtig 

is, dringt vooral de rode kleur van de zonsopkomst het 
gemakkelijkst door deze vochtdruppeltjes heen. Genoeg vocht 
in de lucht dus om uiteindelijk naar beneden te vallen.
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SprookjesSprookjes

 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!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 7

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

#5

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

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

7 5 6 9
3 6 5 2 8

2 6 1 6 4
3 8 4 2 8 7

4 8
1 9 2 4

4 9
8 7 6 6 3 8

2 5 9 7 4
3 9 1 2 4

5 4 2 9
9 4 6 2 8 1 9

5 9 1 6 2
5 3 7 4 6

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

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 #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 17

The Law
 C

onservation of Energy: The total am
ount of energy in the universe

is constant.
-- D

r. John G
all

2
1 3 9

4 6 8
2 9 4 5

2 3
6 1 2 4

4 6 7
3 5 8

5
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 #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 17

An extraordinary haste to discharge an obligation is a sort of
ingratitude.

-- La Rochefoucauld

5 1 3 6 7
6 7 2 1 9

2 3 7
1 5 9 6

6 7 4 2
3 8 4

8 4 7 9 1
6 9 8 2 7

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

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

AANVEGEN
AFVAL
ANNEX
BARET

BASKETBAL
BIOMATERIAAL

CANASTA
DARTS

DOCEREN
DRAADVLECHTER

DREUN
ERVING
FREULE

GARANTIEFONDS

GEHAAST
GEZINSAUTO

GRAAT
HONGAAR

ISLAM
KANSAS

KNIEHOLTE
KUNST
PROEVE
RAMEN

RUBRIEK
SALAMI
SERRE
SISSER

SONDE
SPADE

SPECULATIE
STAART

STAPPENTELLER
STOER

TABAKSPRODUCENT
TARRA

THESAURIËR
TROUW
TUNER
WINST
ZENIT

ZWEEFBAAN

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Koos van Gogh uit Duizel

met de oplossing: 
‘Uit de school klappen’

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

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, een heerlijke 
luxe vlaai, wordt aangeboden door JUMBO 
Dick van Gerwen uit Hapert.

Thema: Onderwijs - Oplossing: UIT DE SCHOOL KLAPPEN - Antwoorden: A: Puppycursus   B: Huiswerk  C: Studentenhaver  
D: Moedermavo  E: Oefenmeester  F: Lessen  G: Meesterschap  H: School   I: Onderbouw   J: Verstand op nul  K: Klasselokaal  
L: Wiskundeknobbel M: Schoolbanken   N: Onderwijsassistent  O: Tussenrapport  P: Taartpunten  Q: Zesje  R: Hoofd van de school

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl kunt u bij ons terecht. 

in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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Magneestraat 24-26 - Bergeijk

www.vanwoerkummode.nl

f facebook.com/vanwoerkummode

Zonder afspraak!

KOM GEZELLIG 

WINKELEN 
BIJ VAN WOERKUM MODE

FRANKWALDER - GERRY WEBER - BETTY BARCLAY - SARTO FASHION - MONARI - ZERRES - PARA MI - DREAMSTAR - LECOMTE - TRAMONTANA - INWEAR - ZOSO - SIMPLE - IN SHAPE - BARBARA LEBEK - RINO & PELLE

VANGUARD - STATE OF ART - FELLOWS UNITED - BAILEYS - MEYER - COM4 - ALAN RED - S4 JACKS - DIGEL - LEDUB

BLADEL - OBS 
De Sleutelaar is 
geëindigd in de 
top 3 van Klas-
sewerkplek en 
is erg trots op 
deze 3e plaats. 

Roy Pellegrom: “Dit betekent dat op onze 
school het werkgeluk erg hoog is, leerlin-
gen bij ons overgaan en leerkrachten ge-
lukkig op hun werkplek blijven zitten. We 
zijn trots op het team dat iedere dag weer 
de schouders eronder zet voor optimaal 
onderwijs voor onze leerlingen.”

OBS De Sleutelaar in top 3 Klassewerkplek

BLADEL - Aan De Specht in Bladel is 
het woningbouwproject van SchipVast 
opgeleverd. Het project ligt op loopaf-
stand van het centrum en bestaat uit 57 
levensloopbestendige huurappartemen-
ten met onderliggende parkeerkelder op 
een perceel van zo’n 4200 m². 

De woningen zijn verdeeld over drie bouw-
lagen en variëren in grootte van 73 m² tot 
98 m². Dertig woningen zijn gelegen in de 

sociale huursfeer en 27 woningen in de vrije 
sector. De appartementen voldoen aan cer-
tificaat WoonKeur en 27 woningen voldoen 
zelfs aan WoonKeur Plus. Alle woningen zijn 
verhuurd en deze week ontvangen de be-
woners de sleutel. Het complex bestaat uit 
een gezelschap van jong tot oud. 

Op 21 mei 2021 vindt de officiële opening 
plaats van het gebouw en wordt er getoost 
op de oplevering.

Bladel heeft er 57 huurwoningen bij

BLADEL - Per 1 mei verhuist Van der 
Aalst Verhuur vanuit Eersel naar Bladel 
en start een nieuw hoofdstuk. Wilfred 
van der Aalst (49), oprichter en eigenaar 
van Van der Aalst Verhuur en Van der 
Aalst Events, geeft het stokje door aan 
Jeroen van den Wittenboer (27).

Van der Aalst
Ruim 26 jaar geleden begon Wilfred van 
der Aalst in Eersel met de verhuur van 
feestbenodigdheden. In al die jaren is het 
bedrijf doorgegroeid tot een belangrijke 
speler bij veel Kempische bedrijfs- en privé- 
feesten. Iedereen in de Kempen heeft wel 
een keer aan een tafel gestaan of uit een 
glas gedronken, wat van de geboren en 
getogen Eerselnaar afkomt. Door de jaren 
heen is het assortiment steeds verder uit-
gebreid. Een luchtkussen, bar, meubilair, 
servies of rode loper, je kunt het zo gek niet 
bedenken of Van der Aalst heeft het of re-
gelt het. Daarnaast is Wilfred sinds 2013 de 
drijvende kracht achter feest café-zaal De 
Donk in Duizel. Voor alle soorten feesten, 
vergaderingen etc. in het prachtige feest 
café-zaal ben je bij Wilfred aan het juiste 
adres en ook bij De Donk zit het verhuren 
in het bloed. Vanuit daar kun je prachtige 
ritjes maken met één van de Tuk Tuk’s.

Overname
“Door corona kwamen beide bedrijven stil 
te liggen en had ik tijd om na te denken wat 
ik nog in de toekomst wil”, aldus Van der 
Aalst. “Ik heb 26 jaar lang de kar getrokken 
bij Van der Aalst Verhuur. Ondanks de co-
ronacrisis staan we er financieel goed voor, 
maar als er dan een jonge gast langskomt 
die allemaal nieuwe ideeën heeft voor Van 
der Aalst en verder door wil bouwen, dan 
zet dat je wel aan het denken. Ons maga-
zijn aan op Meerheide 105 is helemaal tot 
de nok volgeladen en verdere uitbereiding 
op deze locatie is niet meer mogelijk. Uit-
eindelijk heb ik het besluit genomen om 
iemand de kans te geven om Van de Aalst 
Verhuur en Events verder uit te bouwen en 
ga ik me volledig richten op De Donk.”

Nieuwe kapitein
Jeroen van den Wittenboer begon zijn car-
rière op de Rooi Pannen, richting Horeca 
Manager/Ondernemer. Hij komt uit Veldho-
ven en is daar al jaren een bekende in de 

horeca- en evenementensector. De laatste 
jaren is hij als bedrijfsleider bij D’n Burge-
mister in Veldhoven werkzaam geweest en 
vanuit die rol onder andere betrokken bij 
CityFest. Nu is het tijd voor de volgende 
stap. 

Jeroen: “Ik was toe aan een nieuwe uitda-
ging. Ik voel me helemaal thuis in de wereld 
van feesten, partijen en horeca. Vooral het 
goed organiseren en leveren van de bes-
te producten vind ik mooi om te doen. Na 
overleg met een aantal goede bekende 
kwam deze kans voorbij. Ik ben er hele-
maal in gesprongen. Met hulp van twee be-
vriende ondernemers heb ik nu de kans om 
Van der Aalst verder uit te bouwen. Wilfred 
heeft een prachtig bedrijf opgebouwd in al 
die jaren. Dat ik nu het vertrouwen krijg om 
dit verder uit te gaan bouwen en mijn eigen 
ideeën er op los te laten vind ik geweldig!”

Van Eersel naar Bladel
Van der Aalst Verhuur gaat het prachtige 
Eersel verlaten, maar zeker niet de Kem-
pen; Van der Aalst verhuist naar de Hal-
lenstraat 20 in Bladel en komt daar op een 
locatie te zitten met nog meer bedrijven uit 
de eventbranche. 

“Op onze nieuwe locatie zitten op dit mo-
ment al Van Ham Tenten & Podia,123 
Floorrent, H&R Catering en met Energyst 
Rental Solutions als buren kun je niet op 
een betere plek zitten. Allemaal bedrijven 
die als toeleveranciers elkaar alleen maar 
kunnen versterken”, aldus Van den Wit-
tenboer. “Ik ben heel blij dat we naar deze 
locatie verhuizen. Op deze manier komt er 
nog meer kennis en knowhow bij elkaar te 
zitten.  Daardoor kunnen wij onze klanten 
in de toekomst nog beter voorzien. Ook 
wordt het assortiment flink uitgebreid.  Pro-
fessionele keukenapparatuur speciaal voor 
catering en bedrijven. Denk hierbij aan fri-
teuses, koelingen, ovens, au-bain-maries, 
green eggs en ga zo maar door. Toch ne-
men we ook afscheid van een paar dingen. 
We stoppen met de verhuur van spellen en 
luchtkussens. Op deze manier kunnen we 
ons nog meer toe gaan richten op feesten 
en partijen. Van een klein tuinfeest tot ge-
zellige bedrijfsborrel, van cateringkeuken 
tot een compleet bedrijfsfeest; wij blijven 
voor iedereen klaar staan.”

Van der Aalst Verhuur maakt 
nieuwe stap en verhuist naar Bladel
Na 27 jaar wordt het tijd om het stokje door te geven
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Op 26 april 2021 reikte Annemieke van 
de Ven, burgemeester van Reusel-De 
Mierden, de Koninklijke Onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit 
aan de volgende personen.

De heer E.A.M.C. (Bert) van Laarhoven 
(30-06-1953)
Vanaf 1976 is de heer Van Laarhoven vrij-
williger bij voetbalvereniging Reusel Sport. 
Naast actief voetballer was hij hoofdleider 
van jeugdteams, lid van het jeugdbestuur, 
leider seniorenteams en grensrechter. Mo-
menteel is hij begeleider van een jeugdteam 
en clubscheidsrechter. Diverse verenigin-
gen doen al jarenlang vanwege zijn wel-
bespraaktheid en gevoel voor humor een 
beroep op hem als presentator. Voorbeel-
den zijn de sterrenshows van carnavals-
vereniging Krekwakwo, de prijsuitreiking 
na de carnavalsoptochten van Narrendonk 
en het jaarlijkse concert Carnavalesk voor 
muziekvereniging Concordia. In 1996 is de 
heer Van Laarhoven benoemd als raadslid 
voor de fractie Samenwerking Reusel-De 
Mierden. Al snel werd hij fractievoorzitter. 
Voor veel van zijn fractieleden was en is 
hij aanspreekpunt/vertrouwenspersoon. In 
2010 is decorandus benoemd tot plaats-
vervangend voorzitter van de gemeen-
teraad en voorzitter van de agendacom-
missie van de raad. Deze functies vervult 
hij nog steeds. Bijzondere verdiensten als 
raadslid en plaatsvervangend voorzitter 
zijn onder andere het mede vormgeven van 
de gemeentelijke fusie in 1997 en deelna-
me aan de vertrouwenscommissie ‘benoe-
ming burgemeester’.

De heer Jan (JG) Hermans (07-02-1947)
Vanaf 1977 is de heer Hermans diverse ja-
ren bestuurslid/penningmeester geweest 
van voetbalvereniging HMVV. Hij maakte 
deel uit van de redactie van het clubblad en 
in die hoedanigheid publiceerde hij ook di-
verse persoonlijke verhalen. Tot op heden 
neemt hij deel aan de werkgroep jubileum-
viering. Deze werkgroep is bij elk jubileum 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
organisatie van de festiviteiten. In 1979 is 
de heer Hermans vrijwilliger geworden bij 
stichting Jeugdbelangen Reusel. De stich-
ting organiseert jaarlijks, in de zomer, the-
maweken. Ruim 37 jaar bedacht hij samen 

met anderen de verhaallijn en nam hij een 
of meerdere rollen op zich. De laatste jaren 
neemt hij deel aan de werkgroep nachttocht 
en organiseert hij spooktochten tijdens de 
themaweken en met Halloween. In 2009 is 
hij bestuurslid/penningmeester geworden 
bij Stichting ’t Schouw. Een stichting voor 
cultuurbevordering die maandelijks, thea-
tervoorstellingen organiseert. De heer Her-
mans houdt theaterrecensies bij en draagt 
voorstellingen aan bij de programmeur. 
Hij onderhoudt contacten met sponsoren, 
is betrokken bij de ontwikkeling van een 
nieuw cultureel centrum, neemt deel aan 
diverse werkgroepen en verzorgt samen 
met anderen de verspreiding van brochu-
res en posters. Diverse verenigingen en de 
basisschool doen al geruime tijd graag een 
beroep op hem als hulp-Sinterklaas. Hij 
speelt zijn rol met passie en neemt voor ie-
dereen de tijd en aandacht.

De heer J.J.H. (Jos) van der Heijden 
(06-09-1952)
In 1985 is decorandus begonnen als vrij-
williger bij voetbalclub Hulsel. Tot voor kort 
was hij inzetbaar als jeugdleider, elftalleider 
en assistent-scheidsrechter. Als lid van de 
VUT-ploeg voert hij wekelijks diverse werk-
zaamheden, zoals de belijning van de vel-
den en ondersteuning in de kantine. Voor 
de buurtlotto gaat de heer Van der Heijden 
vanaf 1995 elke week langs de deelnemers 
om inleggeld op te halen en prijzen uit te 
reiken. De dorpsraad Hulsel heeft in 2016 
de werkgroep ‘Wonen’ in het leven ge-
roepen en de heer Van der Heijden neemt 
vanaf het begin hieraan deel. De werkgroep 
stippelt aan de hand van vraag en aanbod 
voor nieuwbouwhuizen het woonbeleid van 
de Dorpsraad uit en heeft contacten met 
de gemeente onder andere over een nieuw 
bestemmingsplan. Ruim 25 jaar is de heer 
Van der Heijden voorganger geweest in de 
kerk. Tot op heden zet hij zich nog jaarlijks in 
voor diverse dorpsactiviteiten, zoals jureren 
van de carnavalsoptocht, het KPJ6-kamp, 
kamp voor basisschoolkinderen, fietsen met 
blinden en slechtzienden, routes uitzetten 
voor de wandel4daagse Hulsel, fietstochten 
uitzetten voor de KVO en heeft decorandus 
samen met anderen het Pannaveld aange-
legd. Samen met andere vrijwilligers heeft 
hij een kapel gebouwd met een toegangs-
hek. Tot op heden pleegt hij onderhoud aan 
het kerkhof en is hij medeverantwoordelijk 
voor de toegankelijkheid ervan.

De heer J.J. (Jeroen) van den Borne 
(11-06-1971)
De heer Van den Borne heeft een groot so-
ciaal gevoel en zet zich al vele jaren met 

enthousiasme en humor in voor de ge-
meenschap. Ruim 30 jaar is hij vrijwilliger 
bij Jeugdvakantiewerk Hooge Mierde. Hij 
vervulde daarvoor taken als groepsleider, 
verhalenverteller, hij was verantwoordelijk 
voor het informatieboekje maar hij was 
ook voorzitter/bestuurslid. In 1990 werd 
hij vrijwilliger bij postduivenvereniging De 
Hoopvolle Wachters. Vanaf 1997 nam hij 
de taak van secretaris/penningmeester op 
zich en naast zijn reguliere bestuurstaken 
organiseerde hij ook vele jaren de jaarlijkse 
kampioenendag. In 2016 werd mede dank-
zij zijn inzet gefuseerd met postduivenver-
eniging de Luchtbode en tot op heden is 
de heer Van den Borne bestuurslid/vrijwilli-
ger. In 2009 is decorandus bestuurslid/vrij-
williger geworden bij postduivenvereniging 
Samenspel de Kempen. Carnavalsvereni-
ging De Haoiboerkes mag ook al ruim 30 
jaar gebruik maken van de vrijwillige inzet 
van de heer Van den Borne. Samen met 
anderen heeft hij vele optochten, kinder-
middagen, seniorenbrunches, tonpraat-
avonden en dorpsquizzen georganiseerd. 
Vanaf 2003 is de heer Van den Borne be-
stuurslid van buurtvereniging De Oosthoek 
en organiseert hij samen met anderen di-
verse activiteiten. Voor voetbalvereniging 
HMVV is hij vanaf 2005 de stadionspeaker 
bij thuiswedstrijden van het eerste elftal, 
vaste omroeper bij jeugdtoernooien en is 
hij verantwoordelijk voor het wedstrijds-
ecretariaat van het jaarlijkse Frans Peys 
Toernooi. In 2010 was decorandus betrok-
ken bij de oprichting van Stichting Zorg en 
Welzijn en nog steeds is hij betrokken als 
bestuurslid. De heer Van den Borne is me-
deoprichter en -organisator van buurtbiljart 
Hooge Mierde; jaarlijks spelen 17 teams 
een onderlinge biljartcompetitie. Decoran-
dus neemt de laatste jaren ook deel aan de 
redactie van het Jaarboek Hooge Mierde. 
Hierin komen alle gebeurtenissen van het 
dorp te staan. Als redactielid heeft deco-
randus contact met diverse verenigingen.

Op 26 april 2021 reikte Annemieke van 
de Ven, burgemeester van Reusel-De 
Mierden, de Koninklijke Onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit 
aan de volgende personen.

Mevrouw J.J.M. (Janny) van den Borne-
Tops (07-03-1960)
Mevrouw Van den Borne-Tops is vanaf 1981 
vrijwilliger bij de EHBO Reusel. Zij is inzet-
baar bij diverse evenementen en ontmoe-
tingsdagen voor ouderen. Ook zet zij zich in 
voor de donateursactie. Ze collecteert voor 
de Hartstichting sinds 1995 en voor de Zon-
nebloem vanaf 2005. Voor de Zonnebloem 
is ze tevens vrijwilliger bij diverse groepsac-
tiviteiten en bij de regiovakanties. De laatste 
jaren zet zij zich met name in voor de me-
dioren (middengroep van de gasten). Voor 
deze groep stelt ze samen met anderen het 
jaarprogramma op, regelt activiteiten en is 
aanwezig als begeleider. Vanaf 2006 stelt 
zij samen met haar man ruimte ter beschik-
king voor Carnavalsvereniging de Mouwers. 
Vanaf dit moment is decoranda vrijwilliger 
en heeft ze een coördinerende rol met be-
trekking tot het maken van de carnavals-
pakken en begeleidt ze de groep tijdens 
plaatselijke en regionale optochten. Bijna 40 
jaar is mevrouw Van den Borne-Tops vrijwil-
liger geweest bij Atletiekvereniging Reusel 
(AVR). Als jeugdtrainster begeleidde ze een 

jongerengroep. Ze nam deel aan trainers-
vergaderingen en organiseerde trainings-
weekenden. Ze jureerde wedstrijden en 
nam deel aan de organisatie van jaarlijkse 
evenementen en activiteiten en heeft deel 
uitgemaakt van de redactie van het club-
blad. Samen met haar man runt decoranda 
een pluimveehouderij. Ze is betrokken ge-
weest bij de opzet van een nieuw concept 
van reguliere vleeskuikens naar ‘Volwaard’ 
kuikens met als resultaat het ’Beter Leven 
Keurmerk’, opgezet door de dierenbescher-
ming. Dit concept is in Nederland maar ook 
in Europa en de VS breed overgenomen. 
In 2017 heeft het bedrijf van de provincie 
Noord-Brabant hiervoor de Agrofoodpluim 
ontvangen. Decoranda heeft samen met 
haar man een noemenswaardige bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van het die-
renwelzijn in de pluimveesector. Zij zet zich 
op beurzen in om o.a. nieuwe ontwikkelin-
gen op het pluimveegebied te promoten. 
Vanaf 2015 participeert het bedrijf in het 
project ‘De boer op’ van het Pius X-College. 
Leerlingen worden op het bedrijf ontvangen 
en krijgen uitleg over de werkwijze van het 
bedrijf.

De heer N.A.B. (Niek) van den Borne 
(20-08-1956)
De heer Van den Borne is samen met zijn 
vrouw eigenaar van een pluimveehouderij. 
In samenwerking met diverse organisaties 
is meegewerkt aan de ontwikkeling van een 
agrarisch en maatschappelijk verantwoord 
product voor de pluimveehouderij; de ‘Vol-
waard’ kip. Het concept leidde tot de ont-
wikkeling van het ’Beter Leven Keurmerk’, 
opgezet door o.a. de Dierenbescherming. 
Het concept is nationaal maar ook in Euro-
pa en de VS breed overgenomen. De heer 
Van den Borne heeft een noemenswaardi-
ge bijdrage geleverd aan het dierenwelzijn, 
in het bijzonder in de pluimveehouderij. Hij 
leverde naast een pionierende rol ook een 
bijdrage aan de aanpassing aan bedrijven 
en de uitvoering van de stallen. Ook nam 
hij deel aan overleggen met de gemeente 
en de Provincie over het vergunningstra-
ject. De heer Van den Borne was lid en 
voorzitter van de Studiegroep vleeskuikens 
Zuidoost Brabant, lid van de sub vakgroep 
vleeskuikens en hij nam deel aan het af-
stemmingsoverleg met ketenpartners. 
Vanaf 2015 participeert het bedrijf in het 
project ’De boer op’ van het Pius X-Colle-
ge. Leerlingen worden op het bedrijf ont-
vangen en krijgen uitleg over de werkwijze 
van het bedrijf. Van 2002 tot 2017 is de 
heer Van den Borne voorzitter geweest van 
ZLTO. Hij heeft zich ingezet voor de fusie 
tussen lokale afdelingen. Hieruit is de afde-
ling Kempengrens ontstaan. Hij heeft zich 
ook sterk gemaakt voor het stalderings-
beleid en was coördinator van de jaarlijk-
se oogstdankviering. Vanaf 2006 stelt de 
heer Van den Borne ruimte ter beschikking 
voor Carnavalsvereniging de Mouwers. Als 
vrijwilliger van deze vereniging verricht hij 
hand- en spandiensten, bijvoorbeeld bij de 
opbouw van de praalwagen. Decorandus 
let vooral ook op de veiligheid bij de diver-
se werkzaamheden. In het verleden was de 
heer Van den Borne vrijwilliger voor Jong 
Nederland. Hij is groepsleider geweest en 
ondersteunde bij diverse activiteiten, zoals 
de verbouw van het verenigingsgebouw.

Foto’s: fotograaf Frans Berndsen

Koninklijke Onderscheidingen gemeente Reusel-De Mierden
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LAGE MIERDE - 
Wat hebben we 
een jaar achter de 
rug. 2020 gaat de 
geschiedenis in als 
het jaar waarin de 
agenda het meest 
nutteloze gebruiks-
voorwerp was.

Alle goede voornemens voor 2020 ten spijt, 
na maart werd alles anders. Die goede 
voornemens moesten overboord, plannen 
vielen in duigen, projecten werden gestopt, 
gezondheid werd belangrijker dan ooit en 
dat alles door iets onzichtbaars, genaamd 
Covid-19. Ook Omnia ontkwam hier niet 
aan, het concert van 15 maart werd gecan-
celd. Nederland in gedeeltelijke lockdown. 
Dat was wennen. Alles wat heel gewoon en 
normaal was mocht ineens niet meer: de 

anderhalve meter deed zijn intrede, geen 
directe contacten, niet meer knuff elen, 
zoveel mogelijk thuis blijven, niet meer uit 
eten, geen sport, geen cultuur, enz. Even 
leek het er op dat we na de zomer met 
wat beperkingen het jaar 2020 ‘pruttelend’  
door zouden komen, maar helaas. Gehol-
pen door politieke missers en burgerlijke 
ongehoorzaamheid kon het virus in het na-
jaar aan een ongekende opmars beginnen 
en zitten we nog steeds met een nagenoeg 
volledige lockdown. 

De uitspraak van een zekere Johan: ‘Elk 
nadeel heb zijn voordeel’ is door Omnia, 
haar naam volgend, omarmd en in prak-
tijk gebracht. Eerst werd er omgeschakeld 
naar Zoom om te repeteren en zodra het 
mogelijk was oefenden we buiten. We tra-
den op bij de zorginstellingen Kempenland 
en Mariahof, op mini-campings in Lage 
Mierde en Esbeek en voor twee zorggroe-
pen op de Pastorie in Lage Mierde. 

2020 heeft ons het belang geleerd  van 
een goede gezondheid, vriendschap, het 
samen doen, er zijn voor elkaar en de fl exi-
biliteit van Omnia. En die willen we door-
zetten!

2021 biedt nieuwe kansen en mogelijkhe-
den voor iedereen, jong én oud. Omnia wil 
daarom iedereen die een instrument wil 
leren spelen de mogelijkheid geven om dit 
te daadwerkelijk te gaan doen door met el-
kaar muziek te maken. Voor de jeugd heb-
ben we ons al een aantal jaar ingezet met 
het Mooj-orkest en Toekomstmuziek via 
Stichting MOOJ. Maar juist ook de (jong)
volwassenen zouden de mogelijkheid tot 
samen leren spelen makkelijker moeten 
krijgen. Speciaal hiervoor zijn we nu een 
nieuw startorkest aan het ontwikkelen en 
opzetten. Zodra de plannen concreter zijn 
laten we dit via social media en de regiona-
le blaadjes weten. Heb je interesse, houd 
dan vooral onze Instagram of Facebook @
Omnialagemierde in de gaten.

Verspaner
(precisie-techniek)

Metaalbewerker
(plaat of constructie)

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

bij ons in de speciaalzaakbij ons in de speciaalzaak

de specialist in fietskleding

SPECIAAL IRES

NIEUWSTRAAT, ASHION.NL

WWW.BIKEFASHIO E YOU SOON!

In iedereen zit muziek!
BLADEL-HAPERT - Dexter Saint Jock, 
een band met leden uit onder meer Bla-
del en Hapert, heeft een nieuwe single 
uitgebracht. ‘Another Love’ is op alle 
streamingkanalen, waaronder Spotify, 
I-Tunes en Deezer te beluisteren.

“Na een aantal uptempo songs als ‘Telep-
hone’ en ‘Time 4 Us’, is het nu tijd voor een 
ballad”, zo stelt Sander Janssen, leadzan-
ger en schrijver van deze track. ‘Another 
Love’ gaat over een onmogelijke liefde.
Maar soms is het onbereikbare datgene 
waar we het meeste van houden. Kan je 
soms best gek maken… Dat is de reden 
waarom het nummer begint als ballad, 
maar eindigt in de wanhoop en machte-
loosheid die een onbereikbare liefde met 
zich meebrengt. Een leuk weetje is dat het 
hele opnameproces nog een stukje lokaler 
is geworden doordat de vioolpartijen zijn 

ingespeeld door Muriel Claassen uit Ha-
pert. Wij als band zijn superblij met deze 
mooie toevoeging aan de plaat. Je kunt 
tegenwoordig veel uit de computer halen, 
maar echte strings blijft toch het allermooi-
ste!

Draai de volumeknop fl ink open als je ‘Ano-
ther Love’ gaat luisteren. Het nummer komt 
dan echt binnen en pas dan kun je erva-
ren wat het nummer betekent en hoe het 
is geschreven. Als je de song goed vindt, 
voeg hem dan toe aan je playlist(s). Voor 
jou leuk, omdat ie dan lekker vaak voorbij 
komt, voor de band en de song leuk, want 
die wordt dan door meer mensen gehoord. 
Geef ook zeker je reactie op onze social 
media-kanalen. Vinden wij leuk! Hopelijk 
kunnen we binnenkort weer live op een po-
dium staan. We verheugen ons erop jullie 
weer te zien!

Nieuwe single van Dexter Saint Jock
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7150,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
KIA PICANTO 1.0I, 5 DRS, AIRCO GRIJS 2006 1750,00
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 3950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA COROLLA 1.4I HB GRIJS 2004 3250,00
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2003 POA

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!

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
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Wat ga je doen?
✔	 Verkopen van keukens, keukenrenovaties,
 keukenonderdelen en losse apparatuur.
✔	 Meedenken over en het inzetten van commerciële acties.
✔	 Onderhouden van bestaande klantenrelaties
 en het werven van nieuwe klanten.

Wat bieden wij?
✔	 Een afwisselende functie binnen een informele en dynamische
 werkomgeving waar de klant, de medewerkers en het leveren
 van kwaliteit centraal staan. 
✔	 Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
✔	 Mogelijkheid om door te groeien naar een leidinggevende functie.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met je C.V. naar; erik.das@daskeukens.nl

Wegens sterke groei van de totale holding, zoeken wij op 
korte termijn een ambitieuze en ondernemende collega, 

om ons team te komen versterken. Wij zoeken een: 

AMBITIEUZE VERKOPER M/V
Kun je je hart en ziel in je werk leggen en zie je overal kansen en ga je niet snel 
bij de pakken neer zitten? Vind je het bovendien leuk om mee te denken over de 
toekomst van ons bedrijf? Dan zoeken wij jou!

Jouw kenmerken
Ondernemend • resultaatgericht • stressbestendig • technisch inzicht • kennis van 
planning en organisatie • besluitvaardig • sociale en communicatieve vaardigheden

DRINGEND 
GEZOCHT 

(PGB)
Locatie: Bladel

Iemand die ons zorgteam 
komt versterken!

- Vanaf niveau 3. 
-  Inclusief 1 weekend per maand van 

7 uur. 
-  In de ochtend heeft cliënt zorg 

nodig van 07.00 tot 08.45 uur en in 
de avond van 21.30 tot 22.30 uur.

- Goede beloning!

Voor meer info bel: 
06-22 15 28 80

INFORMATIEF

HAPERT - Na ruim tien jaar verdwijnt 
binnenkort het houten infocentrum op 
het Kempisch Bedrijvenpark. In mei ver-
huist het KBP naar het nieuwe Facility-
point. Het houten gebouwtje gaat elders 
dienst doen als directiekeet. Voor het 
bestuur van het Kempisch Bedrijven-
park (KBP) een mooi moment om af-
scheid te nemen van de ‘bouwkeet’ en 
terug te blikken op de afgelopen jaren. 

Het infocentrum is gebouwd bij de start van 
de aanlegwerkzaamheden, met name voor 
het toezicht en als informatiepunt voor geïn-
teresseerden. Na de aanleg heeft het houten 
gebouw nog een aantal jaar dienst gedaan 
als kantoorruimte voor de projectorganisatie 
van het KBP. Het Kempisch Bedrijvenpark 
is ontwikkeld voor de huisvesting van gro-
te bedrijven uit de Kempen. Het is een sa-
menwerking van gemeente Bladel, Bergeijk, 
Eersel en Reusel-De Mierden. 

In 2010 werd gestart met de aanleg van de 
wegen en het bouwrijp maken van het 175 
hectare grote Kempisch Bedrijvenpark. 
Wethouder Mathijs Kuijken van gemeente 

Bergeijk heeft als langstzittend bestuurslid 
van KBP de start van de werkzaamheden 
meegemaakt. “Daarna is het hard gegaan. 
Binnen één jaar werd het terrein bouwrijp 
opgeleverd en is in samenwerking met de 
provincie ook de nieuwe afslag van de A67 
gerealiseerd en de Provincialeweg N284 
geopend. In september 2011 opende het 
eerste bedrijf Squall International ook haar 
deuren op het nieuwe bedrijvenpark. Kort na 
de opening hadden we een vliegende start 
met grote contracten voor Diff utherm, de lo-
gistieke bedrijven en VDL. Tijdens de econo-
mische crisis viel dat terug, maar uiteindelijk 
heeft dit zich goed herpakt. We hebben nu 
circa 65% van de 69 hectare verkocht, voor-
namelijk aan Kempische bedrijven.” 

Frank Rombouts, wethouder in Reusel-De 
Mierden, is sinds 2018 lid van het dagelijks 
bestuur van KBP. “Als wethouder Econo-
mie ben ik trots op het KBP. Hierdoor kun-
nen we onze Kempische Bedrijven laten 
groeien in eigen regio. Dat is belangrijk 
voor de werkgelegenheid, maar ook om 
knelpuntbedrijven in onze gemeenten een 
alternatief te kunnen bieden. Uit iedere 

gemeente zijn bedrijven naar het KBP ver-
huisd, vanwege groei of om ruimte te bie-
den aan woningbouw. We hebben als Kem-
pengemeenten ook afgesproken dat we de 
bestaande terreinen up to date houden en 
daar projecten voor oppakken. Daarnaast 
gaan we ook op zoek naar nieuwe locaties 
voor aanbod van grote en kleine kavels in 
de Kempen.” 

Burgemeester Remco Bosma van ge-
meente Bladel is sinds januari 2019 voor-
zitter van het bestuur van het Kempisch 
Bedrijvenpark. “Ik trof een goed geoliede 
organisatie aan, die fi nancieel gezond is en 
vasthoudt aan haar doelstellingen. De ver-
houdingen in het bestuur zijn goed, voor mij 
is de Gemeenschappelijke Regeling KBP 
een voorbeeld van Kempische samenwer-
king. Ik kijk als voorzitter tevreden terug op 
de afgelopen jaren, waarin veel is bereikt. 
Ook de toekomst ziet er goed uit, met vele 
opties en reserveringen. Met de oplevering 
van het facilitypoint komt er ook een mooie 
horecavoorziening voor de werknemers 
op het terrein. We verwachten in 2024 een 
mooi gevuld terrein op te leveren.”

KBP verhuist op Kempisch Bedrijvenpark
Dagelijks Bestuur en projectorganisatie KBP: 1e rij Remco Bosma, Mathijs Kuijken, Léon Kox en Frank Rombouts. 2e rij Hans Loos, Guus Stappaerts en Eric Sprangers.
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Mijn duim gaat omhoog voor een mevrouw uit Lage 
Mierde die met de fi ets onderweg was naar Bladel. Ik 
stond met accupech aan mijn 3-wieler op de Hoeven 
in Reusel en verder fi etsen was onmogelijk. Spontaan 
bood ze aan om mij en de fi ets naar Hapert te duwen. 
Wil je me even bellen op 0497-642958, dan stuur ik je 
alsnog een bedankje!

Martien Heesters

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

Onze duim gaat omhoog voor de Straatman-klanten die ons gewaardeerd hebben met 
persoonlijke bedankjes, berichtjes, attenties en bloemen. Dat doet goed na 35 jaar 
werken. Super bedankt!

Ina en Henriette

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

Een duim omhoog voor de dames van de buurtzorg voor de geweldige puzzeltocht. 
Het was een sociaal gebeuren waar we veel deugd van hadden. Dank je wel voor de 
inspanning!

Een cliënt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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.

Goed om te weten!

REDACTIONEEL  
tot maandag 24.00 uur 
Voor zondag 22.00 uur aanleveren  
= grootste kans op plaatsen!

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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  WIST
     JE 
DAT...?

... er een feest bestaat 
in Bolivia waarbij mensen 

met elkaar vechten? 

Dit heet het Tinkufestival 
en het wordt in mei 

gehouden. 

Dorpen komen bij elkaar 
om te dansen, waarna de 

vrouwen kringen vormen en 
beginnen te zingen. 

Vervolgens beginnen de 
mannen te vechten. 

Heel soms vechten de 
vrouwen ook.

Op 4 mei her-
denken we alle 
oorlogsslacht-
off ers sinds 
het uitbreken 
van de Tweede 
Wereldoorlog. 

Vanwege het coronavirus kunnen we he-
laas geen samenkomst organiseren bij 
één van de monumenten in de gemeen-
te Eersel. Om toch stil te staan bij dit 
bijzondere moment maken we net zoals 
vorig jaar een fi lm, samen met Stichting 
4-5 mei Herdenking gemeente Eersel.

Herdenkingsfi lm
Vanaf 4 mei, 16.00 uur, vind je de fi lm op 

www.eersel.nl/4-5mei met een toespraak 
van burgemeester Wim Wouters en de 
voorzitter van de stichting Roeland van 
Hooff . Op de achtergrond is een impressie 
van de zeven monumenten te zien. 

De fi lm blijft na 4 mei nog enige tijd be-
schikbaar via bovengenoemde website en 
wordt ook uitgezonden door KempenTV.

Vlag halfstok
Op 4 mei legt burgemeester Wim Wouters 
in aanwezigheid van Roeland van Hooff  
een krans bij het monument in het Poe-
liejoepark in Eersel. Wij nodigen je uit om 
op deze dag de vlag halfstok te hangen en 
vanaf 19.45 uur een kaarsje te branden.

4 mei Dodenherdenking

To e k o m s t -
stoelen van 
Sinte Lucij uit 
Steensel.

De kinderen van 
groep 7/8 van 

Sinte Lucij uit Steensel waren dit keer aan 
de beurt om hun ontwerpen te laten zien. 
Op vrijdag 9 april presenteerden zij hun ne-
gen Toekomststoelen aan wethouder Eric 
Beex. Het was lastig om een winnaar te 
kiezen uit de mooie ontwerpen, maar uit-
eindelijk gingen er twee groepen met de 
eerste plaats vandoor! Beide stoelen krij-
gen een mooie plek in de bibliotheek, kleu-
terklas of het scoutingbos.

Toekomststoel ‘Tonny’
Sander Evers, Lars van Gladbeek en Lisan-
ne Willems wonnen de gedeelde eerste 
plaats met Toekomststoel ‘Tonny’. Een 
oud stalen vat hergebruikt om een tweezits 
bankje van te maken. De kussens zijn van 
oude stof en op beide zijden van de ton 
staan duurzame doelen. Duurzame doe-
len die ze zelf nastreven, zoals minder lang 
douchen of vaker op de fi ets naar school, 

maar ook doelen voor de gemeente, zoals 
subsidie voor meer zonnepanelen op de 
huizen.

Toekomststoel ‘Houtje Touwtje’
Ook de toekomststoel ‘Houtje Touwtje’ 
ging er met een eerste prijs vandoor. Deze 
stoel is gemaakt door Jordy van de Vorst, 
Julian van Ginkel en Kars Larmit. Een 
prachtig natuurlijke stoel gemaakt van tak-
ken uit het bos, met een rugleuning van 
gewoven touw en een kussen gemaakt van 
een oud t-shirt.

Duurzaam kiezen voor later
Het project De Toekomststoel wordt voor 
de derde keer uitgevoerd in onze gemeente 
en maakt onderdeel uit van ons duurzaam-
heidsbeleid. We betrekken onze jonge in-
woners bij duurzaamheidsvraagstukken 
om hen zo bewust te maken van hun, ho-
pelijk duurzame, keuzes. Het project is een 
initiatief van oud politicus en schrijver Jan 
Terlouw. De stoelen moeten de gemeente 
er aan helpen herinneren om de toekomst 
en specifi ek het thema duurzaamheid mee 
te laten wegen in beslissingen van vandaag 
voor morgen.

Toekomststoel met duurzame doelen
Gedeelde eerste plaats toekomststoel ‘Houtje touwtje’ en ‘Tonny’
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Zorgcentrum Oktober Bladel is dringend 
op zoek naar vrijwilligers voor:

Revalidatieafdeling Berkendreef Floriaan
Op deze afdeling streven onze cliënten er-
naar om weer zelfstandig thuis te kunnen 
wonen. Het is de bedoeling dat de cliënten 
zoveel mogelijk zelf doen. Maar je kunt ze 
hierbij helpen door bijvoorbeeld:
* samen de tafel te dekken,
* een luisterend oor te bieden,
* een stukje te wandelen of
*  te ondersteunen bij het voorbereiden en 

rondbrengen van het avondeten.

Samen bereik je meer! We zoeken vrijwil-
ligers voor iedere dag van 08.00-10.30 en 
van 16.30-19.30 uur. Je mag zelf aangeven 
welke dag en tijd jou het beste uitkomt.

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

Huiskamer Kempenland
De Huiskamer wordt bezocht door seni-
oren waarvan sommige een lichte vorm 
van dementie hebben. Je biedt hen onder- 
steuning. Te denken valt aan het zetten en 
uitserveren van koffie en thee of samen 
de krant lezen. Verder help je bij diverse  
activiteiten en bij de warme maaltijd. Deze 
werkzaamheden doe je samen met onze 
medewerker dagbesteding. 

Onze bewoners zijn heel blij met je komst!

Interesse? Neem contact op met coördi-
natoren vrijwilligers: 06-5158 7622 of mail 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl.

* * * * *
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

Op maat gemaakte zolen kunnen mogelijk helpen. 
Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk.

   Interesse? Maak een afspraak.
   Bel 0497 - 38 64 48

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

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 sporthanddoek met bidon van 
PC55 t.w.v. € 20,00. 

Voor het ophalen van de wandelsokken 
kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Voet & Goed (tel. 0497-386448).  
De sporthanddoek/bidon kunt u ophalen 
bij PC55 (Hoefblad 40 - Hapert)

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Regelzorg Rijbewijskeuringen 
Snel, prettig en voordelig geregeld. 
Ook bij u in de buurt.

Bel voor de dichtstbijzijnde locatie naar ons landelijk 
afsprakenbureau 088 23 23 300 of kijk op de 
website www.regelzorg.nl en maak gemakkelijk 
online zelf uw afspraak.

Als onderdeel van de regionale ener-
giestrategie is er een milieueffectrap-
port (MER) opgesteld. Als Kempenge-
meenten hebben we de procedure in 
2019 al afgerond en lopen we daarmee 
voorop in de regio! 

Meer weten over de MER van Metropool-
regio Eindhoven, dan ben je van harte 
welkom bij één van de bijeenkomsten op 
maandag 17 mei (16.00-18.00 uur), dins-
dag 18 mei (19.30-21.30 uur) en woens-

dag 19 mei (19.00-21.00 uur). Tijdens de 
bijeenkomst word je geïnformeerd over 
de totstandkoming van het MER en hoe je 
hierop kunt reageren. 

Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage. 

Meer informatie via www.brabant.nl/actu-
eel/ter-inzages.Online bijeenkomst bijwo-
nen? Schrijf je in via 

www.energieregiomre.nl/agenda

Online bijeenkomsten 
milieueffecten 
zonne- en windparken
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Container huren

Meeltjes

Schilderijen, van realistisch tot abstract, in 
allerlei afmetingen. Alles tegen weggeefprijzen. 
Tel. 0497-386363.

Tuinpaviljoen van Welkoop, nieuw, 3 x 3 m, 
van € 146,- voor € 95,-. Tel. 0497-388477.

Nette, meranti opdekdeur, 81 x 201 cm, 
6 vakken met glas, compleet met deurkruk en 
slot. € 70,-. Tel. 0497-384600.

Zeis, € 25,-. Tel. 06-83918582.

Rijbewijskeuringen voor 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Eersel. 
Tel. 06-33878506.

Toyota naaimachine, moet nagekeken worden. 
€ 40,-. Tel. 06-22503579.

Schaft/bouwkeet, 3.70 voorkant, 3.10 zijkant.
Tel. 06-13672356.

Hobbyspullen, Powertex verf Stone art Easy 
3d flex en nog veel meer. Tel. 0497-382972.

Grijze 3-zits bank, € 50,-. Tel. 06-13743246.

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

4 eetkamerstoelen, stof, rood, € 25,-.
4 eetkamerstoelen, skai, zwart, € 25,-.
Tel. 06-13743246.

Robuuste, moderne eiken eettafel, afm. 95 x 
220 cm. € 250,00. Tel. 06-53457685.

Eiken eethoek met 6 stoelen. Tafel, 1.60x0,95, 
uitschuifbaar in 3 lengtematen (1,90-2,10-
2,40), i.g.st. Vr.prijs € 450,-. Tel. 06-30429602.

Jonge konijntjes uit het nest, € 12,- p.st. 
Tel. 0497-681363.

Canon inkt cartridge 546 kleur, nieuw en 
cartridge 545, nog 80% vol. Samen € 15,-.
Tel. 06-46469297.

1.20 x 1.20 m roodbruine terracotta 
vloertegels, 0.30 x 0.30. 7 m2 witte hoogglans 
badkamertegels, 0.20 x 0.25. Tel. 0497-534744.

2e hands elektrische fietsen 
met volledige garantie
Used E-Bikes, Markt 17, 5531 BA Bladel.
info@usedebikes.nl / www.usedebikes.nl
Tel. 0497-229050.

Handmixer, nieuw in doos, merk: Pyrex, 400 
Watt. Tel. 06-15575024.

Voor en achter bumper + 2x grel rooster voor 
Peugeot 307, nieuw. Tel. 06-15575024.

Kinderwagen, 3 in 1, i.g.st. Bieden.
Nieuwe herenhorloge, bieden vanaf € 10,-.
Tel. 06-15575024.

Hogedrukreiniger, nieuw, € 25,-. Hallogeen 
oven, € 25,-. Wasdroger, € 150,-. Eiken 
lederen bankstel, 3-2-1 zits, € 75,-. Eiken 
salontafel, € 75,-. Tel. 06-57330790.

Paw Patrol loopauto voor 1-3 jaar, als nieuw, 
€ 15,00. Tel. 06-37468731.

Originele Roundup. Tel. 06-16933391.

Weber barbecue-grill, 47 cm, incl. briketten, 
starter en hoes. € 50,-. Tel. 06-46676693.

Fietsenmaker ‘t Sjapapke
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor uw reparatie en/of onderhoud van uw 
geliefde fiets. GRATIS bij u opgehaald en 
retour gebracht! Bel: 06-51573237.

Steigerklemmen, 10 stuks, € 5,- per stuk.
Tel. 06-46676693.

Dahlia knollen, wit en rood, € 2,50 per zakje.
Tel. 06-46676693.

Nintendo spelcomputer Wii Sports, 
geheel compleet, incl. 2 controllers en 
afstandsbediening. T.e.a.b. 
Tel. 06-14646283.

Ebike Kalkhoff 2015 accu, 625 W, kleur: groen.  
Vraagprijs € 750,-. Tel. 06-40700455.

Kantelbaar fietsenrek voor 2 elektrische fietsen 
voor op caravandissel, 2 jaar oud, merk: Thule 
type Superb. SV16 307329. € 150,-.
Tel. 06-10359056.

www.limousineservicebrabant.nl
* * *  * * * * * * *  ook voor taxi  * * *  * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden 
met een limousine.

Dames 5-Wheels inline skates met aluminium 
frame, maat 38, wielen diam. 76 mm, hardheid 
78A. € 45,-. Tel. 06-51176370.

Miele diepvrieskast met 4 laden, 
60 x 60 en H 85 cm, i.g.st. € 30,-. 
Tel. 0497-643599.

Div. rieten manden v.a. € 5,-. Hondenschaar 
en kam € 7,50. Videocamera Panasonic 
NVMX8 (buitenlandse stekker) € 75,-. 2 rode 
metalen prullenbakken € 15,-. 4 metalen 
kaarsenstandaards € 15,-. Bing & Grondahl 
porselein beeldje, matroos € 30,-. Grote 
nietentang. Bel voor foto’s: 06-39366240.

Chausseur koekenpan € 35,-. 2 tafellampen 
(buitenlandse stekkers) € 15,-. Wit servies (20 
borden, 12 soepkommen) € 25,-. 2 pers. sprei, 
blauw/zwart, € 15,-. Antiek spinnenwiel € 40,-.
Matras, 2x2 m, pocketvering, € 250,-. Houten 
lampenvoet € 10,-. Bel voor foto’s:
tel. 06-39366240.

Powertex verf, 5 liter € 55,-. 1 liter € 10,-. 0,5 
liter € 5,-. Powertex schilderijen, verschillende 
prijsklassen. Tel. 0497-382972.

Spinnewiel, i.g.st. € 10,-. 
Tel. 0497-681636. 

Te huur leuke ruimte
Voor pedicure, nagelstyliste, voetreflex, 
coaching, psycholoog etc. Begane grond, 
grote parkeerplaats. Mastbos, Bladel.
Info: 06-50511877.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

Te huur opslag/stallingsruimte
In Bladel, 11.2 x 6.4 mtr + zolder 3.2 x 6.4 mtr. 
92 m2. Ruimte voorzien van draaideuren 
3.1 x 3.0. Tel. 0497-383673.

TE HUUR GEVRAAGD: Benedenwoning met 
2 kamers, keuken, douche, toilet en berging. 
Tel. 06-47386464.

GEZOCHT: Iemand die ons zorgteam komt 
versterken, v.a. niveau 3, incl. minimaal 1 
weekend per mnd. van 7 uur. Goede beloning. 
Tel. 06-22152880.

GEZOCHT: (Schoolgaand) hulpje voor licht 
huishoudelijk werk op zaterdagmorgen bij 
rolstoeler. Goede beloning. Tel. 06-22152880.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 1x per 
twee weken, 3 uur, omgeving Hooge Mierde. 
Tel. 06-12820908.

GEZOCHT: Iemand die ons wil helpen bij 
het onderhouden van onze tuin. Met name 
het wieden van onkruid, maar ook andere 
tuinklussen. Heg wordt jaarlijks door een 
tuinman gesnoeid. Tel. 06-12460100.

GEZOCHT: Collectanten voor het MS Fonds, 
collecteren tussen 28 juni en 3 juli.
Info: M. Brouwer, 06-53457685/0497-382719.

VERLOREN: Samsung GSM, ouder model, 
met camouflage hoesje, ergens nabij 
Kruisstraat in Reusel. Tel. 06-51936271.

GRATIS AF TE HALEN: 1-persoons stalen 
bed, incl. 2 tijken en matras. Tel. 0497-681166.

GRATIS AF TE HALEN: Kleine kippen.
Tel. 06-14472219.

GRATIS AF TE HALEN: Blank houten 
kinderstoel. Tel. 06-46469297.

GRATIS AF TE HALEN: Paardenmest voor de 
tuin, goed gecomposteerd. Tel. 06-53257474.

GRATIS AF TE HALEN: Spulletjes voor 
garagesale of rommelmarkt. Tel. 06-44102821.

GRATIS AF TE HALEN: Kinderstoel.
Tel. 0497-681636.

Gevraagd oud ijzer 
en oude auto’s
Alle soorten oude metalen, zoals wasmachine, 
droger, zonnebanken, fietsen, e.d. Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, elektr. 
fiets, flipperkast, buitenboordmotor, scooter 
etc. Tel. 06-46331823.

TE KOOP GEVRAAGD: Woonhuis met 
garage. Tel. 06-20671898.

GEVRAAGD: Het Nittersels woordenbuukske. 
Wil er evt. iets voor betalen. Tel. 0497-642180.

Gevraagd tweedehands fietsen 
en opknapfietsen
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Goedwerkende VHS 
videorecorder. Tel. 06-14646242.

GEVRAAGD: Steenklem voor te lenen i.v.m. 
bouw garage. Tel. 06-37477930.

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

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ 
plaatsen tot 20 woorden voor de aan- en 
verkoop van huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 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 adres-
gegevens en telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur 
worden aangeleverd, worden in de eerste 
uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of 
groter ‘goed’ (tot 20 woorden) dan kan deze 
geplaatst worden voor een schappelijk tarief 
van € 9,- (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 € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

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

TE HUUR

VERLOREN

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

GRATIS

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

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is 
maandag 12.00 uur. Voor teksten/artikelen en beeld-
materiaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in over-
leg. De aanleverspecifi caties 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 berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties 
die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient 
vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, 
illustraties en grafi sch materiaal, zijn in eigendom of 
licentie bij PC55 en worden beschermd door auteurs-
recht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigen-
domsrecht. 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 
Mobiel: 06 - 33 711 801
E-mail: info@pc55.nl
Website:www.pc55.nl

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens
PC55  •  Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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*
Lengtes
200cm
210cm
220cm 
Breedtes
90cm
140cm
160cm
180cm
Stoffen
Div. soorten + 
leather-look 
Kleuren
Diverse
Garantie
1 jaar

Lengtes

Breedtes

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

PALERMO
Boxspring*

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1499

TV LIFT
normaal 899,-

699

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

ALICANTE
Boxspring*

incl. pocketmatras
180x200 cm

999

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies-meubelen.nl

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

BJORN
Boxspring*

incl. Bonel matras
140x200, 160x200 
180x200cm. Vanaf

569
+ 2 gratis 
kussens 

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

(hoek)bank
In diverse maten /
 kleuren /stoffen. 

Elektrisch 
verstelbaar optio-

neel.
vanaf

599
Belmonte 

Bank**
2 maten

vanaf

495
Belmonte 

Stoel**
ook met 

armleuning
vanaf

149
Mango 

tafel ovaal

200x100 599 
220x110 699
250x120 799Tevens div. houtsoorten / 

maten uit voorraad leverbaar

Shop
online

Ook op 
afspraak!Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies-meubelen.nl

Shop
online

Ook op 
afspraak!

Splash
Stoel 

in 4 kleuren

79
Nectar
Stoel**

159,- 

129

Bari
Stoel**

69
**

69

Bristol
Stoel**

59

Barossa
Stoel**

69

Paris 
Draaifauteuils**

299,- 

239

**
In 3 kleuren 

leverbaar

t.w.v. 500,-

nu 250

INTERIEUR
ADVIES

200x100 

220x110 

Mango tafel 
rond 

ø130cm 399
ø150cm 499

Diana
Stoel**

119 

89

IN- EN UITSTAP
VERLICHTING 

129,- 69,-

Noah 
Kast 

breedte 190cm

nu 1299

Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Courant ‘Ons Noorden’ 
05-05-1945
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Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
De meimaand is toegewijd aan Maria. In de 
Paasverhalen (april) is een bescheiden rol 
weggelegd voor Maria. Maar in mei bele-
ven we als katholieken ten volle hoe Maria 
in het hart van de Kerk staat, als een hei-
lige Moeder met open armen. De bloemen 
bloeien weer en de lucht is blauw. In deze 
sfeer zijn talloze Maria-liederen ontstaan. In 
al hun eenvoud kunnen ze ons hart raken en 
helpen om open te staan voor de genade 
van God. In deze geest wil ik de gezinnen 
in de parochie attent maken op een dagbe-
devaart naar Den Bosch op zaterdag 3 juli. 
Vanaf 09.30 uur is er een mooi programma 
met een creatieve wandeling door de stad 
en interactieve workshops. De bisschop sluit 
de dag met de deelnemers af om 14.00 uur 
in de kathedraal. Voor meer informatie en 
aanmelding (voor 12 mei) kunt u terecht op 
de website van het bisdom. Ik wens u een 
mooie meimaand toe, heel bijzonder de vrij-
willigers die de Mariakapellen in onze paro-
chie bijhouden. Na alle bitterheden van het 
afgelopen jaar mogen we in de nabijheid van 
de H. Maag Maria even diep ademhalen.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 1 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering
19.45-20.15 uur: Netersel, Kerk, Marialof

5e Zondag van Pasen
Zondag 2 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Hapert, Den Tref
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
12.00-12.30 uur: Bladel, Kerk, Marialof

H.H. Filippus en Jakobus
Maandag 3 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Commemoratie H. Monica
Dinsdag 4 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 5 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 6 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vrijdag 7 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk

Zaterdag 8 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

6e Zondag van Pasen
Zondag 9 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties  
(Deze intenties zijn voor 8 en 9 mei)

Bladel zaterdag:
- Jana Mariën-Timmermans 
  en Petrus Mariën

Bladel zondag:
- Frans Maandonks en 
  overleden familieleden
- Els en Jan Dirks
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en overleden 
  kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje en 
  Doortje (nms. Frank en Sandra)

Casteren:
- Janus Dirks en 
  Miet Dirks-Hendriks (f)

Hapert:
- An Spooren (f)
- Familie Sterke-van Wetten

Hoogeloon:
- Jan Mollen en 
  To Mollen-Beerens (f)

Netersel:
- Ter ere van de Heilige Maagd Maria

Mededelingen:
- De opbrengst van de Vastenactie 
  is € 1.317,77.
-  Op zaterdag 1 mei en zondag 2 mei ope-

nen we de meimaand op feestelijke wijze 
met een Marialof, na de Mis van zater-
dag om 19.00 uur in Netersel en na de 
Mis van 11.00 uur op zondag in Bladel. 
In de rest van de meimaand bidden we 
voor de ochtendmissen op weekdagen 
het Rozenkransgebed. In de weekenden 
bidden we een tientje van de Rozenkrans 
na de Mis. 

-  Het Petruswinkeltje in het parochiekan-
toor gaat in mei open. U kunt boeken, 
beelden en devotionalia kopen. We hopen 
zo bij te dragen aan de religieuze sfeer in 
de gezinnen. De openingstijden zijn op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 

-  De dames die voor wekelijkse versierin-
gen van de kerk in Bladel zorgen zijn op 
zoek naar versterking. Zij werken met een 
rooster zodat je niet iedere week hoeft te 
komen. Als u interesse hebt, kunt u zich 
melden bij het parochiesecretariaat.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

5e Zondag van Pasen
Zaterdag 1 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel

Zondag 2 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Ans Goudsmits
- Jeanne Jansen en Jo Jansen-Everaert
- Jaargetijde Lies van Gool-van Gompel
- Wim Adams en Jo Adams-van Helvoirt
- Jan Verspaandonk
- Toos en Karin van Deursen

Feest: H.H. Philippus en 
Jacobus, Apostelen
Maandag 3 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 4 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters (vw. jaargetijde)
- Ad van Gompel

Woensdag 5 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Frie van Herk en Lien van Herk-
  Heesterbeek en alle overleden 
  familieleden

Donderdag 6 mei
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Piet Pluijms

Vrijdag 7 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

6e Zondag van Pasen
Zaterdag 8 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Nel Michelbrink-Peijs
- Henk Lemmens
- Harrie van Limpt en Christina van 
  Limpt-Lanen en overleden kinderen

Zondag 9 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Lisa Brouwers
- Jan Roovers en Toos Roovers-Timmers
- Miet van den Borne-Peijs
- Kees Dobbelaar
- Nelly Lavrijsen-Sweijen en 
  Theo Lavrijsen (nms. KBO Reusel)
- Lies van Gorp-van Ham
- Will Basemans (nms. Anna Basemans)
13.00 uur: doopviering Jaivey Antonis

Mededelingen:
-   U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Denk eraan dat het houdbaar is. 
Brood liever niet, want we kunnen maar 
éénmaal per week naar de Voedselbank. 

-  Wilt u ook tijdens de doordeweekse 
missen uw naam noteren achter in de 
kerk, dit i.v.m. de veiligheid rondom het 
coronavirus, zodat wij u wanneer het 
helaas nodig zou zijn kunnen waarschu-
wen. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 
www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

Elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur wordt via Radio 
KempenFM (97.2 MHz of digitaal) een dienst uitgezonden 
afkomstig uit het Witte Kerkje, de Immanuëlkerk in 
Veldhoven of een andere locatie. Voor de juiste 
programmering: www.pkn-bladel.nl

Vanuit de Immanuëlkerk en diverse kerken in de 
omgeving worden ook video-diensten uitgezonden. 
Zie: www.pkn-bladel.nl
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KEMPEN - Op dinsdag 18 mei organi-
seert Bibliotheek De Kempen een work-
shop rondom spraak- en taalontwikke-
ling bij jonge kinderen. 

Tijdens de workshop komen activeren-
de oefeningen, korte blokjes theorie en 
praktijkgerichte oefeningen voorbij. Deze 
zorgen voor bewustwording en eff ectieve 
kennisoverdracht. Hierdoor worden (peda-
gogisch) professionals en ouders zich be-
wust van het belang van vroeg signaleren 
van TOS en leren zij welke rol zij hier zelf in 
kunnen vervullen.

TOS
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een 
neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit 
betekent dat taal in de hersenen minder 
goed wordt verwerkt. Een kind met TOS 
heeft bijvoorbeeld grote moeite met pra-
ten of het begrijpen van taal. De taal- en 

spraakontwikkeling verloopt hierdoor an-
ders dan bij leeftijdsgenoten.

Kinderen met TOS:
- horen goed;
-  leren hun moedertaal langzaam en moei-

zaam;
- hebben een normale intelligentie;
-  kunnen klanken/woorden moeilijk onthouden;
- hebben moeite met de grammatica;
- vinden omgaan met emoties lastig;
- hebben moeite met plannen.

Kentalis
De workshop wordt gegeven door Anne-
ke Meeuwis, logopedist bij Kentalis. Ko-
ninklijke Kentalis ondersteunt mensen die 
slechthorend, doof of doofblind zijn of een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) of commu-
nicatief meervoudige beperking hebben. Ze 
vinden het belangrijk dat zij kunnen commu-
niceren met anderen, worden begrepen en 
kunnen meedoen aan de samenleving.

BREIN!
Deze lezing is onderdeel van BREIN!, een 
(online) programmering van Bibliotheek De 
Kempen over allerlei facetten van het brein 
gecombineerd met allerlei informatie, tips, 
collectie aanbevelingen, weetjes, fi lmpjes 
en links naar interessante websites. Kijk op 
www.bibliotheekdekempen.nl/brein.

Reserveren
De avond is op dinsdag 18 mei gratis online 
te volgen vanaf 19.15 uur. Deze voorlich-
ting is ontwikkeld voor pedagogisch pro-
fessionals uit de kinderopvang en ouders. 
Ook andere professionals die werken met 
kinderen van 0-5 jaar kunnen profi teren van 
deelname aan de workshop. Reserveer je 
gratis ticket(s) via de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE
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INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen
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kinderen en kleinkinderen 

 
 
 
 

 
========================

Van Hees Timmerbedrijf
========================

Gespecialiseerd 
in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

Tel. 06 - 53 47 48 86
Grotenekker 21 • 5541DH  Reusel

Maandag: 10.30 uur - 11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg 

Dinsdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 13.30 uur - 15.30 uur: jeu de boules

Woensdag: 07.30 uur - 12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 10.00 uur - 15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant)

Donderdag: 09.30 uur - 11.30 uur: dagopvang ’t Kwetternest
 10.30 uur - 11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
 13.30 uur - 15.30 uur: jeu de boules

Vrijdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

Bij bezoek aan Steunpunt de Kloostertuin om bloed te prikken is het verplicht om een 
mondkapje te dragen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl 
& www.kbohapert.nl

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

3 MEI

T/M

VRIJDAG 

7 MEI

Online workshop: spraak- en taalontwikkeling en signalering 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen
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• Importeren van onderdelen en Amerikaanse auto’s, jong en oud
• Onderhoud en reparatie 
• Verkoop van Amerikaanse auto’s en onderdelen
• Containervrachten vanuit Amerika en Canada

We hebben vele onderdelen op voorraad 
in ons magazijn. Ook voor advies, vakkundige 
reparaties en service bent u bij ons op het 
juiste adres.

Openingstijden:
MAANDAG        GESLOTEN
DINSDAG           9:00 - 17:00 UUR
WOENSDAG      9:00 - 17:00 UUR
DONDERDAG    9:00 - 17:00 UUR
VRIJDAG           9:00 - 17:00 UUR
ZATERDAG       9:00 - 12:30 UUR

Kodec Imports is verhuisd!Kodec Imports is verhuisd!
Vanaf 1 mei zijn we open op onze nieuwe locatie:

Turnhoutseweg 32a1, Reusel

Wij zijn gespecialiseerd in Amerikaanse auto’s en onderdelen.

Kijk eens op onze website voor meer informatie www.kodec-imports.comwww.kodec-imports.com
Bel voor een afspraak (buiten openingstijden) naar +31 6 28 92 21 08+31 6 28 92 21 08

Reviseren van V8 motoren. Van stock tot High Performance.
Restauratie van uw klassieke Amerikaanse wagen. Van origineel tot customSchadeherstel.


