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‘De Nacht van Bladel was
van ons allemaal’
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BLADEL - De wieleravondzesdaagse in Bladel is momenteel in volle gang! Van donderdag 10 tot en met
dinsdag 15 januari vindt in Sportpaleis Den Herd de 40e editie plaats. Natuurlijk zal dit speciale jubileumjaar
een feestelijke happening worden met deelname van maar liefst zes dames- en veertien herenteams, het
Open Nederlandse Kampioenschap op rollen, spectaculaire gasten (o.a. de beste Kerstman ter wereld!),
muzikale optredens, prominentenritten, entertainment en nog veel meer. Wist u dat De Nacht van Bladel –
van dinsdag op woensdag - door velen als het hoogtepunt van de wielerzesdaagse werd beschouwd? Een
terugblik in de tijd met de kasteleins van toen: ‘Nel Kraai en Piet Tuut.’ (zie foto).
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De kasteleins van toen: ’Nel Kraai en Piet Tuut’

Nel Kraaijvanger-Kox (78) runde meer dan dertig jaar
‘Bar de Kraai.’ Niet zomaar een bar, ‘De Kraai’ was in de
jaren zeventig de eerste bar-discotheek in de Kempen.
In de beginjaren runde Nel de disco samen met haar
man Theo, die echter in 1972 op jonge leeftijd overleed.
Nel en Theo waren fervente wielerliefhebbers, zo was
Theo jarenlang de spil van TWC Het Snelle Wiel en o.a.
organisator van De Ster van Bladel. Vanaf 1975 wordt
ieder jaar nog de Theo Kraaijvanger-bokaal uitgereikt
aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de wielersport in het algemeen of voor Het Snelle
Wiel in het bijzonder.
Nel kan zich ‘de Nacht van Bladel’ nog goed voor de
geest halen: ‘De Nacht was eerst nog bij de renners
thuis, later kwamen ze bij ons. Dat was altijd heel erg
gezellig, het café zat dan echt helemaal vol. Ik heb de
wielerzesdaagse altijd een heel mooi evenement
gevonden en kom er nog steeds. Zeker op maandagavond want dat is de horeca-avond en moeten de kasteleins uit het dorp tegen elkaar fietsen. Ik weet nog dat
er vroeger premies van honderd gulden werden uitgeloofd als we tijdens het fietsen iets uit zouden doen.
Daarom zaten we meestal met drie T-shirts en een paar
broeken over elkaar op de fiets. Zo hebben we veel geld
voor Het Snelle Wiel bij elkaar gefietst. Iedereen zette
premies in, d’n brouwer, onze klanten natuurlijk, maar
ook vertegenwoordigers die bij ons aan de deur kwamen. Als we erom vroegen, konden ze eigenlijk al geen
nee meer zeggen. Zo ging dat vroeger, echt heel
gemoedelijk allemaal. In die tijd was het trouwens nog
overal wielerzesdaagse, we gingen ook naar
Hilvarenbeek, Reusel en Veldhoven. Typisch dat alleen
Bladel is overgebleven.’

Piet Dirkx, beter bekend als ‘Piet Tuut’, beleeft eveneens mooie herinneringen aan de slotavond van de wieleravondzesdaagse: ‘De Nacht van Bladel was van ons
allemaal. Iedereen was van de partij: de renners, de
sponsors, de prominenten en noem maar op. Er zat dan
zeker zo’n tweehonderd man binnen. De renners konden heel de avond voor niks drinken. Wij van De
Europaclub gaven altijd het eerste vatje weg. Het was
gebruikelijk dat de sponsors van de winnende damesen herenploegen ook ieder een vatje gaven. In die tijd
werd er nog echt fanatiek voor de overwinning gefietst.
Ik weet nog dat wij ooit zowel met de heren als de
dames wisten te winnen. Dat betekende dus dat de eerste drie vatjes voor mijn rekening waren, maar dat
mocht de pret niet drukken. Na afloop werd er bij de keizer en de keizerin nog vaak op de koffie en ‘de aaier’
gegaan. Als goed gastheer ging ik dan altijd nog even
mee en bracht ik de inmiddels vermoeide fietsers daarna - vroeg in de ochtend was het dan al geworden - nog
even terug naar huis, prachtige tijden waren dat. Maar
ook de woensdagmiddag was het weer volop feest want
dan kwam de werkploeg bij ons eten. Boerenkool met
worst en spek, dat ging er altijd goed in. Die mensen
hadden het ook dik verdiend want de werkploeg achter
de schermen is de stille kracht van de wieleravondzesdaagse, dat mag ook wel eens gezegd worden.’
vervolg op pagina 2
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Iedere vrijdagavond met DJ

’’DE GOUWE’’ AVOND
muziek 60-er, 70-er en een vleugje 80-er jaren

Let op: uw verzoekje is onze muziek!!!
van 20.00 tot 22.00 uur gouwe ouwe prijzen

Markt 1A
Bladel
Kado- Lekker in Bladel naar de sauna!
tip! Alleen huren sauna ook mogelijk!

Privé!
Postelweg 25A • Bladel (ind.terr. de Beemd) • Tel. 369657
info@sauna-nederland.nl • www.saunaenwellnessbladel.net

Voor saunabouw: www.sauna-nederland.nl

Lingerie

Carmen

ondermode nachtmode badmode voor haar en hem

Kerkstraat 12 Hapert 0497-381128

www.carmenlingerie.nl
PIETER VOSTERS VOOR AL
UW ONROEREND GOED

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
NIEUWSFLITS
Te huur medio maart 2013.
Nieuwe vrijstaande geschakelde patio woning.
Als bungalow te bewonen, 2 badkamers,
3 slaapkamers en garage.
Vierschaar 3, Bladel € 1150,- p/mnd.

www.vostersonroerendgoed.nl
Markt 5a
5531 BA, Bladel

Stille kracht
Later ging ‘De Nacht’ over naar De Europaclub, nog
zo’n historisch horecabolwerk in Bladel. De 61-jarige

telefoon:

Nele van Hout treedt zowel zaterdag- als mandagavond op

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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vervolg van pagina 1
Entertainment
Ook anno 2013 zal de Nacht van Bladel weer volop vertier kennen. Bij de Ambiani van Bram Dirkx - zoon van
Piet - zal er opnieuw tot in de kleine uurtjes feestelijk
worden teruggeblikt. Maar voordat de befaamde nacht
aanbreekt moet er natuurlijk eerst gefietst worden!
De 40e Wieleravondzesdaagse wordt gehouden van 10
t/m 15 januari 2013. Vanwege het 40 jarig jubileum zijn
er tal van extra activiteiten georganiseerd zoals een
reünie van oud renners, sponsoren en ploegleiders op
vrijdag 11 januari. Het Open Nederlandse Kampioenschap op Rollen vindt plaats op zaterdagavond 12
januari. Die avond (en maandagavond) is er ook een

veelbelovend muzikaal optreden van Nele van Hout (zie
foto), een groot Nederlands talent en dochter van
Richard van Hout, koersdirecteur van de Acht van
Bladel. Ans Gijsbers (ook uit Bladel) speelt beide avonden met Nele mee. Nele en Ans combineren zang en
gitaar en hebben samen al enkele succesvolle optredens achter de rug. Prominentenritten zijn er op vrijdag,
maandag en dinsdag, DJ Rob Klessens is iedere dag
aanwezig. Volop entertainment dus! Last but not least:
Maandagavond 14 januari is er een speciale gast aanwezig, namelijk Stefan Veroude uit Netersel. Stefan is
onlangs voor de tweede keer uitgeroepen tot beste
Kerstman ter wereld en zal die avond in vol ornaat acte
de presence geven. Zorg dat u erbij bent!!. Voor meer
informatie: kijk op www.wazbladel.nl

PEFC gecertificeerd
Dit papier komt uit
duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde
bronnen
PEFC/30-31-228

www.pefcnederland.nl
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ALGEMEEN ALARMNUMMER

1-1-2
dIERENAMBULANCE EINdhOVEN EN OMSTREkEN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

hUISARTSEN Bladel, hapert, Middelbeers, Oostelbeers, Reusel,
de Mierden, Vessem en wintelre.
Voor spoedeisende gevallen buiten kantooruren door de week, in het
weekend en op feestdagen bereikbaar op tel. 0900-1232022. In de
weekenden wordt er gewerkt vanuit de dokterspost in Bladel. Deze
dokterspost is alleen te bezoeken na telefonische afspraak op nummer 0900-1232022.
U hoort van de assistente op welke locatie u in het geval van een consult verwacht wordt.
APOThEEk BLAdEL EN hAPERT
Linde Apotheek, Oude Provincialeweg 81, Hapert, tel.: 0497-384977
gEMEENTE BLAdEL
Postbus 11, 5530 AA Bladel, tel. 0497-361636, fax 0497-361600
E-mail: info@bladel.nl. Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
Openingstijden gemeentehuis: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00
uur. Buiten deze tijd op afspraak.
Openingstijden Centrale Balie: maandag van 9.00-19.00 uur.
dinsdag van 9.00-12.00 uur, woensdag van 9.00-16.00 uur, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.
Melding calamiteiten (24 uur): 0497-361444.
MAATSChAPPELIjk wERk dOMMELREgIO
kantoor Bladel, Willem van Oranjelaan 5b, 5531 HG Bladel
tel. 0497-381467, fax 0497-381359, e-mail: bladel@dommelregio.nl
Spreekuur van 9.00-10.00u. Crisisdienst na kantooruren 040-2530350.
E-mail: info@dommelregio.nl, website: wwwdommelregio.nl
zUIdzORg
Organisatie voor huidhoudelijke zorg, verzorging en verpleging,
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), voedingsvoorlichting en dieetadvisering. Personenalarmering en Maaltijden
thuis. Voor alle diensten 4 uur per dag bereikbaar.
Centr. Kantoor, Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven
www.zuidzorg.nl
040-2308408
Bureau Bladel, Kloostertuin 2
Bureau hapert, Kerkstraat 15a
Bureau Vessem, Mr. de la Courtstraat 6a
Afspraak diëtiste: maandag t/m vrijdag
040-2308425
Thuiszorgwinkel voor uitleen, verhuur en verkoop van
Verpleeg- en verzorgart., Kastelenpl. 170, Eindhoven 040-2308000
Open: ma t/m vr van 08.30-18.00 u. en za. van 09.00-12.00 u.
Beperkt assortiment uitleen: servicepunt Bladel, Kloostertuin 2
(ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur)
MOEdERS VOOR MOEdERS
Wilma Bierings, Hoogstraat 14, Eersel, tel. 0497-517710
dIERENkLINIEk BLAdEL
Ad van Erp, Mark de Voogd, Leontine Donkers.
Dag en nacht bereikbaar op nummer 0497-361818.
Spreekuur Sniederslaan 76 te Bladel.
Ma t/m vrij. 9.00-10.00 u. en 18.30 tot 19.30 u.
Woe.: 13.30-14.00 u. (extra). Za.: 12.30-13.00 u.
De praktijk is ma t/m vrij geopend van 8.00-20.00 / za. van 10.00-15.00 u.

dIERENARTSENPRAkTIjk BLAdEL-hAPERT, 0497-382534
F. Lamberts, K. Penders, A. Wuisman
Bladel de Uitgang 31, hapert de Kuil 11
Iedere werkdag ochtend-, middag- en avondspreekuren.
Spreekuren uitsluitend op afspraak.
Apotheek ook op zaterdag geopend van 8.00-12.00 uur.
Spec.: kattengeneeskunde en acupunctuur.
24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar.
Niet dringende gevallen a.u.b. aanmelden voor 11.00 uur.
dIERENBESChERMINg AFdELINg BRABANT zUId-OOST
De Greefstraat 3, 5622 GJ Eindhoven,
Tel. 088-8113500 (tijdens kantooruren).
E: info@ dierenbeschermingbrabantzo.nl.
W: www.brabantzo.dierenbescherming.nl
MELdkAMER dIERENhULP / AMBULANCE
tel. 0900-1120000 (15 ct/min, 24 uur per dag bereikbaar)
Wanneer een dier in accuut levensgevaar verkeert, bel dan de politie
via het landelijk alarmnummer 112.
dIERENOPVANgCENTRUM dE dOORNAkkER
Doornakkersweg 51, 5642 MP Eindhoven
Openingstijden: di. 13.00-18.00 u, wo t/m za 13.00-16.00 u
tel. 040-2811358 (ma t/m za 13.00 tot 16.00 u)
E: info@doc-eindhoven.nl.
W: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl
BURO SLAChTOFFERhULP REgIO zO-BRABANT
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Tel. 040-2116625.
kINdER- EN jONgERENTELEFOON zO-BRABANT
Tel. 040-2124242 iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.
Tel. 06-0432 (gratis) iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.
SENSOOR (vh SOS-Telefonische hulpdienst zO-Brabant)
040-2125566 dag en nacht.
Voor een gesprek van mens tot mens, voor (crisis)hulp.
Voor een anonieme chat kunt u inloggen op http://www.soshulp.nl
www.113online.nl Een anonieme chat mogelijkheid voor mensen die
zelfmoord gedachtes hebben.
ThUISzORg MIddENBRABANT 06-8806
Organisatie voor gezinszorg, kraamzorg en kruiswerk.
Voor alle diensten 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar.
zORgLOkET BLAdEL
Het Zorgloket helpt aan: informatie en advies - vrijwilligershulp - doorverwijzing/bemiddeling. Het Zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis, Markt 21, 5531 BC Bladel, Tel. 0497-361636
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
ORTUS, VERLOSkUNdE EN EChOSCOPIE
Majorie Jaspers, Daniëlle van der Heijden, Carlijn van Gisbergen
Europalaan 40, 5531 BH Bladel
0497-387942 of 06-55125270 info@verloskundigeortus.nl
Praktijkgebied: Bladel, Netersel, Hoogeloon, Hapert, Casteren,
Reusel, Hooge- en Lage Mierde, Hulsel, Arendonk en Retie.

Mededelingen
INTERgEMEENTELIjkE SOCIALE dIENST (ISd) dE kEMPEN
ISD de Kempen voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en
zorg; Bijstandsverlening, Bijstandsverlening aan zelfstandigen, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gemeentelijk minimabeleid
en Schuldhulpverlening. Contactgegevens: ISD de Kempen, postbus
66, 5530 AB Bladel, 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Meer informatie is terug te vinden op: www.isddekempen.nl
AdVIES EN STEUNPUNT hUISELIjk gEwELd: tel. 0900-1000111
info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl
VRIjwILLIgE ThUISzORg dE kEMPEN
Hulpverlening/periodiek vervangen van de mantelzorger voor thuisverblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en terminale patiënten. Aanvraag 0497-514746/06-20937489. Vrijwillige
Thuiszorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
STEUNPUNT MANTELzORg dE kEMPEN
Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.
Tel. 0497-514746. Website: www.mantelzorgdekempen.nl. Steunpunt
Mantelzorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
OPENINgSTIjdEN BIBLIOThEEk
hapert, Bernhardstraat 4
(ingang kerkstr. t.h.v. overkapping)
ma. van 11.00 tot 16.30 uur
wo. van 11.00 tot 16.30 uur
vrij. van 18.00 tot 20.00 uur

Markt 4, Bladel
ma. van 14.00 tot 20.00 uur
di. van 14.00 tot 17.30 uur
wo. van 14.00 tot 17.30 uur
do. van 14.00 tot 17.30 uur
vrij. van 14.00 tot 20.00 uur
za. van 10.00 tot 12.00 uur

OPENINgSTIjdEN SPEEL-O-ThEEk SAMENSPEL BLAdEL
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur
CENTRAAL INdICATIE ORgAAN zORg (CIz) gROOT kEMPENLANd,
De Run 1151, 5503 LB Veldhoven. Centraal meldpunt voor het aanvragen van zorg. Tel.: 040-2549999 - info@CIZ.nl
Indiceert voor alle aanvragen van personen voor:
* opname in een verzorgingshuis
* tijdelijke opname in een verzorgingshuis
* opname in een verpleeghuis
* dagbehandeling in een verpleeghuis * dagverzorging
* thuiszorg (wijkverpleging en gezinsverzorging)
hOUT- EN BOUwBONd CNV:
Voor vragen en problemen kunnen leden en niet-leden terecht bij de
vraagbaak in Hapert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur,
Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 (06) 23409858. Voor
dringende vragen bel (040) 2015113 (privé).
POLITIE BLAdEL:
Het steunpunt in het gemeentehuis in Bladel is op afspraak bezet, tel.
0900-8844. Bij spoed: 112. Website: www.politiebladel.nl.
ROdE kRUIS AFdELINg dE zALIghEdEN TE BLAdEL:
De welfarewinkel is voor verkoop van artikelen elke dinsdagmiddag
open van 13.30 uur tot 15.30 uur.
RIjBEwIjSkEURINgSARTS
C.J. Swijgers, arts, Driehuis 4, 5529 NA Casteren
Tel. 0497-681066 / 06-45716117, e-mail: infobio@kpnplanet.nl
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De Pastorale Eenheid
jaargang 48
Nummer 1
12 januari 2013

Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum
schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale Eenheid, kerkstraat 1, tel. 360336.

Parochieblad Parochie heilige Severinus - hapert, Parochie St. Pancratius - hoogeloon, Parochie h. willibrordus Casteren
EERSTE zONdAg dOOR hET jAAR
FEEST dOOP VAN dE hEER
zATERdAg 12 jANUARI
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Gemengd Koor)
zONdAg 13 jANUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
Casteren
Jan Castelijns mndg
Jan vd Wijdeven
Piet en Regien de Punder-Geerts
Toon Peters en alle overl. familieleden
Overledenen van de fam. v Lippen
Sjef en Stien Gijsbers-Nieuwenhuis
Theo Louwers en overl. ouders Louwers en dochter
Cor
hapert
Overl. ouders en fam. Van den Boomen-Pluijms
Overl. ouders Spooren-v Bommel en overl. familieleden
Overl. ouders Wouters-Antonis en overl. kinderen
Joke Hendriks-Wortelboer nms KBO-Hapert
hoogeloon
Piet en Loes v Leeuwarden-v Boxtel f
Gerda v Beers-Bartholomeus (KVO)
Kees en Maria Meulenbroeks, Sjaan Goossens en
Hans Rutten
Overl. ouders vd Aa-vd Pas en Toon vd Heuvel
Jan Bolte jgt nms echtgenote, kinderen en kleink.
Piet Beerens mndg
dINSdAg 15 jANUARI: Steunpunt hapert
09.00 uur: H. Mis
VRIjdAg 18 jANUARI: kerk hapert
09.00 uur: Overl. ouders Bierens-vd Endert en overl.
zonen
VRIjdAg 18 jANUARI: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst

Overl. ouders Sleddens-Maas en overl. familieleden
Pau en Dina Schilders-Jansen nms. kinderen en kleinkinderen
Antonia Verhagen-van Dingenen en schoonzoon Piet
hoogeloon
Maria Beerens-vd Ven f
Wim en Berthy vd Heijden-vd Wildenberg f
Jan en Lies v Beers-vd Heuvel
Jan en Corrie v Kruijsdijk-Smeijers en Jan Dekkers
mndg
Overl. fam. Swaanen-Soetens
Anneke en Bernard Lendering
Levende en overleden leden van Gilde St Sebastiaan

dOOPVOORBEREIdINg
Voor de parochies Hapert, Hoogeloon en Casteren
De Werkgroep nodigt de ouders uit van de dopelingen
voor een kennismaking en uitleg over de doop, met
Pastoor en werkgroep op donderdag 31 januari 2013
van 20.00 - 21.30 uur.
Deze bijeenkomst wordt elke laatste donderdag van de
maand gehouden in het Koetshuis, Kerkstraat 1 Hapert.
Aanmelding en informatie tel.: 0497-360336

hUwELIjkSVOORBEREIdINg
Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.
De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk
huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur tot ca.
21.30 uur, waar gesproken wordt over deze belangrijke
stap in je leven.
Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
dinsdag 19 en 26 februari en maandag 8 en 15 april:
koetshuis, hapert, kerkstraat 1
Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijksdatum bekend is contact op te nemen met Pastoor
Joseph, (Kerkstraat 1, 5527 EE Hapert, tel. 0497360336), zodat de voorbereiding en afspraken in goede
banen geleid worden. Ter bevestiging ontvangen jullie
dan een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jullie verwacht worden.

TwEEdE zONdAg dOOR hET jAAR
zATERdAg 19 jANUARI
17.30 uur: Kerk Hapert (Medium)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon
zONdAg 20 jANUARI
09.30 uur: Gildemis St Sebastiaan
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
Casteren
Elisabeth Maria Louwers (f)
hapert
Irena Kesicka mndg
Overl. familie Piet Vosters-Kox
Anneke Spooren-v Gompel

kOM EN zINg MEE!
Het kinderkoor de Notenkrakertjes is bijna niet meer
weg te denken in de kerk bij de presentatie en communieviering, Schoenendoosaktie, Kerstmis en opening en
afsluiting schooljaar. De kinderen vinden het heel leuk,
maar hebben wel versterking nodig. Bij deze doen we
een verzoek aan ouders om hun kinderen te stimuleren
om mee te doen. Door het kinderkoor kan een levendige viering gegarandeerd worden. Het koor is o.l.v.
Maartje van der Linde-Peeters, Letteke Peeters, Vera
Tholen en Betsy Notenboom.
Kom en zing mee! Pastoor Joseph, Pastoraatgroep
De repetitie is in den Anloop op maandag van 18.15 tot
19.15 uur. Voor info kun jij of een van je ouders bellen
met Maartje v.d. Linde-Peeters 06-45948575.

VERLENgINg gRAFREChTEN
Per 1 januari 2013 vervallen de grafrechten op:
- grafplaatsen waar 20 jaar geleden een eerste
begraving plaatsvond;
- grafplaatsen waar 10 jaar geleden een verlenging
plaatsvond.
Degene, die in onze administratie als 'rechthebbende'
staat vermeld, zal binnenkort bericht ontvangen van het
vervallen van de grafrechten.
'Rechthebbende' is degene op wiens naam de grafakte
is verstrekt.
Conform het kerkhofreglement is er voor iedere graf
slechts één rechthebbende, die geacht wordt de nabestaanden in rechte te vertegenwoordigen. Uiteraard is
het de bedoeling dat de rechthebbende overleg pleegt
met de overige belanghebbenden inzake het al dan niet
verlen¬gen van het grafrecht. Mocht de rechthebbende
in deze in gebreke blijven, dan valt dit buiten iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de parochie.
Zoals op de indertijd aangereikte grafakte vermeld, is
het altijd mogelijk een andere recht¬hebbende aan te
wijzen Dit dient dan wel schriftelijk te gebeuren door
middel van een daartoe strekkend formulier, dat de
namen en handtekeningen bevat van alle belanghebbenden. Wie zich als rechthebbende beschouwt en
géén bericht heeft ontvangen, of wie een formulier tot
wijziging van rechthebbende wil ontvangen, of wie
nadere inlichtingen wenst, gelieve contact op te nemen
met de administratie, hr. L.josso, Neptunus1, 5527
CC hapert tel.: (0497) 386449
Het is mogelijk de grafrechten te verlengen voor een
periode van 10 jaar, mits het grafteken zich nog in
goede staat bevindt.
Voor de verlenging van grafrechten voor een periode
van 10 jaar gelden de volgende bedragen:
voor een kindergraf:
€ 235,voor een enkel en een dubbel graf:
€ 465,Indien men de grafrechten wil verlengen, zouden wij
graag het verschuldigde bedrag vóór 1 november a.s.
ontvangen.Indien u niet wilt verlengen dan graag schriftelijk bericht.
Volgens het Kerkhofreglement is de parochie gerechtigd het grafteken en andere voorwerpen te ver¬wijderen, 3 maanden nadat de grafrechten zijn verstreken.
Uiteraard kan men ook zelf zorgdra¬gen voor de verwijdering daarvan. Omtrent aard en tijdstip van de daartoe
nodige werkzaamheden dient men te overleggen met
de beheerder van de begraafplaats, de heer L. Josso,
tel. (0497) 386449
De Beheercommissie van de
Parochie H. Severinus, Hapert
N.B. In de nieuwe Wet op de lijkbezorging is geregeld dat het de verplichting van de rechthebbende
is om actief betrokken te blijven bij het actueel houden van uw gegevens bij de administratie van de
begraafplaats. Het is voor de rechthebbende
belangrijk om bij twijfel contact op te nemen om na
te gaan of uw gegevens nog actueel zijn.
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Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie
Gediplomeerd
Knippen
Kleuren v.a.

€ 10,00
€ 17,00

Acryl/Gel nagels

v.a.

Featherlocks

v.a

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds

€ 32,00
€ 9,00

06-55573594

zIE OOk ONzE wEBSITE VOOR
ONREgELMATIgE ACTIVITEITEN:
www. kBO-hAPERT.NL

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 14 januari t/m vrijdag 18 januari 2013 2012
MAANDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
10.30-12.00 uur: spreekuur Zorgloket Carol Iding
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: welfare Rode Kruis
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen, SOOS 55+
19.00-22.15 uur: ontmoetings- en ontspanningsavond

19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond
DONDERDAG
08.30-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Reg. Ehv.
08.30-12.30 uur: ZuidZorg consultatieburo
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
09.30-11.30 uur: dagopvang
10.30-12.00 uur: spreekuur ZuidZorg wijkzuster Carol Iding
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
19.00-21.00 uur: multimediagroep

DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
09.00-09.30 uur: Eucharistieviering
10.00-11.00 uur: repetitie seniorenkoor Levenslust
10.30-11.30 uur: spreekuur bureautje Respijtzorg
13.30-16.00 uur: jeu de boules
18.45-22.00 uur: rikconcours

VRIJDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: biljarten
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
19.00-19.30 uur: Mariagebedsdienst
19.30-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond

WOENSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen
14.00-16.00 uur: informatiemiddag Dr. Kuijpers, cardioloog
Den Tref
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi

ACTIVITEITEN VAN MAANdAg T/M VRIjdAg

Maandagmorgen:
Maandagmorgen:

Koersbal
Bijbelgesoreksgroep

Den Tref
De Kloostertuin

Puzzelhoekje
Informatiemiddag
KBO, afdeling Hapert organiseert in samenwerking met
MMC te Veldhoven en Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland een belangrijke en leerzame
informatiemiddag op woensdag 16 januari a.s. in
Gemeenschapshuis “Den Tref “ te Hapert.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om
16.00 uur. Mevr. Dr S. Kuijpers, cardioloog MMC
Veldhoven en Eindhoven zal een boeiende lezing verzorgen over hartritmestoornissen.
Bij hartritmestoornissen klopt het hart sneller dan normaal, langzamer dan normaal, of onregelmatig.
Iedereen heeft wel eens last van hartkloppingen, bijvoorbeeld in een spannende situatie. Maar wanneer uw
hart vaak zonder duidelijke oorzaak ‘op hol slaat’, is het
verstandig om een arts te bezoeken.
U hebt dan misschien hartritmestoornissen.
Tijdens deze toegankelijke lezing komen oorzaken,
symptomen en behandelingen van hartritmestoornissen aan bod. De informatiebijeenkomst begint om 14.00
uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Er is gelegenheid om vragen te stellen. Deze bijzonder
interessante middag is voor iedereen gratis toegankelijk
en is bestemd voor leden en belangstellenden van 50
jaar en ouder. Zoals altijd wordt u gratis een kop koffie of
thee aangeboden door de KBO - Hapert en Stichting
Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.
Het bestuur van de KBO, afdeling Hapert stelt de toezegging van Mevrouw Dr. S. Kuijpers, cardioloog bij het
MMC te Veldhoven - Eindhoven, aan deze middag hun
medewerking te verlenen bijzonder op prijs.
U bent van harte welkom op deze belangrijke informatiemiddag!
In verband met de voorbereiding van deze middag willen wij graag weten, of op uw komst kan worden gerekend. U kunt dat kenbaar maken tot zaterdag 12 januari a.s. bij Dhr. J. Jansen, Roede 11, tel: 38 23 12 of
bij Mw. A. Ansems - Kennis, Kasteellaan 4, tel: 38 14 48
te Hapert.
Bestuur KBO-Hapert

Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSINg IS: IjzERVLEChTERS
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
j. wIjFFELS, EUROPALAAN 46C,
BLAdEL
De gewonnen prijs zijn wAARdEBONNEN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de ondernemers van de Vershof. Zaterdag 12 januari
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Keurslager Laureijs in de Vershof.
Voor deze week weer een nieuwe puzzel.
De volledig ingevulde oplossing van deze
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde bus bij de Vershof in Bladel.
Inleveren is mogelijk tot dinsdag 15 januari tot
18.00 uur, na deze tijd kunnen geen oplossingen meer ingeleverd worden. Uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
De winnaar wordt in de Lantaarn bekend
gemaakt.
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hORIzONTAAL: 1 beluurwerk; 6 blazen; 12 aanwijzend vnw.; 14 vochtig; 16 bevroren water; 18 titel; 19
beroep; 21 item; 22 klaar; 23 sloom; 24 schouderbelegsel; 27 insect; 28 verlichting; 29 stok; 30 compost;
32 getalletter; 33 dierengeluid; 35 rivier in Rusland;
37 oxidatie; 40 schicht; 42 soort heide; 44 de oudere;
45 nakroost; 46 drank; 47 rivier in Friesland; 48 houtsoort; 50 loot; 52 kruiderij; 55 oude maat; 58 vervoersmaatschappij; 59 dwarshout; 61 wang; 64
weekdier; 66 namelijk; 67 walvis; 68 bissectrice; 70
voorgevel; 71 paardenkracht; 72 persoonlijk vnw.; 73
bevel; 74 zangnoot; 76 kanaalpeil; 77 aardig; 79 bakmengsel; 81 laadblok; 82 neut.
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VERTICAAL: 2 en dergelijke; 3 toiletartikel; 4 schildpad; 5 daar; 7 dreumes; 8 bliksemstraal; 9 dandy; 10
Eminentie;
11 vogel;
13er
bijwoord;
15 werelddeel; 17
Welk winwoord
komt
in het balkje?
goedzak; 19 uitgedorst graan; 20 luchtvaartmaatschappij; 22 zoogdier; 25 kookgerei; 26 voordat; 29
sluis; 31 insect; 33 Europese vrouw; 34 insect; 36
spoorwegligger; 38 plaats in Noord-Brabant; 39 vat;
40 voor; 41 stuk hout; 42 gelofte; 43 weefseldeel; 48
werelddeel; 49 ieder; 51 thans; 53 visgerei; 54 ovaal;
56 koeiengeluid; 57 opgewekt; 60 woonboot; 62
reukwater; 63 plaats op Ameland; 64 groente; 65
alternatief; 66 gril; 69 schooltype; 72 richtsnoer; 75
grondsoort; 77 zangnoot; 78 uitgeteld; 79 zangnoot;
80 persoonlijk vnw.

Kruiswoordpuzzel

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen
Naam: ...............................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
Woonplaats: .......................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................
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Parochieberichten voor het eerstvolgende nummer gaarne inleveren, uiterlijk 14 dagen voor verschijning van het volgende nummer op het adres:
Sniederslaan 46 (parochiezaal).

Parochieblad Parochies h.Petrus Banden Bladel en h.h. Antonius en Brigida Netersel
jaargang 47 - Nummer 1 - 12 januari 2013
Bereikbaarheid pastorie en parochiekantoor.
Pastorie: Pastoor C.Bertens, 0497-381234
Parochiekantoor: 0497-387618 (voorlopig alleen op
maandag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur - met
uitzondering van de vakantieperioden.)
Bij afwezigheid wordt u verzocht gebruik te maken
van de voice-mail. FAX: 0497-385508.
E-mailadres: f2hpetrusbanden @ hetnet.nl

Mededeling:
De datum voor de toediening van het Vormsel is 7 juni
2013

14.30 uur: doopviering van Tomas Hooijen
Maandag 14 januari, 8.30 uur:
Riek Daniëls-Heuveling

PAROChIEBERIChTEN

dinsdag 15 januari, 8.30 uur:
geen intentie

h.h.Antonius en Brigida NeterseI
woensdag 16 januari, 19.00 uur:
geen intentie

Vrijdag 11 januari, 14.00 uur:
jubileummis van P. Michiels en C.Michiels
(m.m.v. het koor van BladeI)

PAROChIEBERIChTEN
donderdag 17 januari, 8.30 uur:
geen intentie

h. Petrus’Banden Bladel
1e zondag door het jaar: doop van de heer
zaterdag 12 januari, 17.30 uur:
de overleden ouders van Avendonk-Craninckx en de
overleden familieleden (namens hun kinderen en
kleinkinderen), Frans en Marie van Rooij-Beex en
overleden familieleden (namens de kinderen), Piet
Schellekens, Alexander Derksen en Elisabeth DerksenGerritsen en en hun overleden kinderen Gerarda, Gerrit
en Koosje (namens Mieneke)
zondag 13 januari, 11.00 uur (m.m.v. Saffier):
jrgt. Adriana Wouters-Jansen, Jan Seuntjens (namens
Mien en kinderen), Harry Dietz en overleden familie,
Catharina Olierook en overleden familie, Peter van
Balkom (namens Lenie, Pim en Vera), Cees en Cato
Antonis-Cleven en overleden familieleden, Bert en
Paula Coppens-Esser, hun zonen Pierre en Jan Roel
Willems, Jrgt. Jan van Laarhoven, Frieda de Vocht

Verkoop oud
schoolmeubilair
In verband met nieuwbouw van de Brede School
Casteren wordt zaterdag 12 januari het oude schoolmeubilair van de St.-Jansschool tegen “kleine prijsjes”
verkocht. De verkoop start om 10.00 uur en eindigt om
14.00 uur. Indien u belangstelling heeft voor een leerlingentafeltje, een stoeltje, een leermiddelenkast of andere schoolzaken wees er zaterdag dan snel bij.
Locatie: Willibrordusstraat 2 Casteren.

1e zondag door het jaar: doop van de heer
zondag 13 januari, 9.30 uur:
de overleden ouders Vermeulen-van Kemenade
Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria
en Riek, Cato en René en Harrie en Ton

Vrijdag 18 januari, 8.30 uur:
geen intentie
OVERLEdEN:
Swiet van Rossum 67 jaar
Nelly Adriaansen-van Hoof 75 jaar

OVERLEdEN: Nico van de Ven 77 jaar

hUwELIjkSVOORBEREIdINg Voor de parochies: Bladel en Netersel.
De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur tot ca. 21.30 uur, waar gesproken wordt over deze belangrijke stap in je
leven.
Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
dinsdag 19 en 26 februari 2013: koetshuis, hapert, kerkstraat 1
Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijksdatum bekend is contact op te nemen met Pastoor Bertens,
(Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel. 0497-381234), zodat de voorbereiding en afspraken in goede banen geleid
worden. Ter bevestiging ontvangen jullie een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jullie verwacht worden.

Groenen

Tuincentrum
voor alle seizoenen
hét tuincentrum van dé Kempen
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Betrokken
Zorgzaam
Rondweg 26, Bladel (0497) 383 193
www.vdstappen-loonen.nl
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Tuincentrum

gROENEN

hulselseweg 11, 5531 PE BLAdEL

- Tevens vijverspecialist en vijverbioloog
- wij testen gRATIS uw vijverwater.
- Ook hebben wij eigen cadeaubonnen vanaf € 5,- wij accepteren ook VVV-IRIS cheques
ma. t/m do. 9.00-18.00 uur
vr. 9.00-20.00 uur - za. 9.00-17.00 uur

www.tuincentrumgroenen.nl - Tel. 0497-360215
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Lichtpuntjes

Rijschool Reniers
Tel.: 0497-641644
www.rijschoolreniers.nl

kOOP AANgEBOdEN
Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen. Kijk voor ons
totaal assortiment fietsen en occasions op www.bito.nl.
Profile Bito de fietsspecialist te Bladel, tel. 382141
Massief eijken 6 pers. eettafel met 6 eiken oirschotse stoelen
voor € 150,00, tel. 682083
WEGGEVLOGEN: 23 december om 12.00 uur Grijze roodstaart papegaai, 12 jr, oud, CoCo, Hoogeloon. Hij heeft een
chip, tel. 06-28995884 of 0497-845619

TE kOOP gEBRUIkTE FIETSEN
diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
Oude Provincialeweg 63, hapert, tel. 385126

★ Autorijbewijs
★ Motorrijbewijs
★ Aanhangwagenrijbewijs
★ Bromfietsrijbewijs
★ Antislipopleiding
★ Theoriecursus (MAANDELIJKS)
★ Spoedopleiding (MAANDELIJKS)

Graag telefonisch aanmelden:
OOk VOOR EEN INFO-gESPREk

CONTAINERS
voor puin, bouw/sloopafval, bedrijfsafval
snoeihout etc.

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand
Voor al uw aan- en verbouw, metselwerken
en tegelzetwerkzaamheden.
Hofstad 9, 5531 GB Bladel, Tel. 0497-385076, GSM 0650-453386

AD RENIERS Tel. 0497-682368
Mobiel 06 23390214
CONTAINERS Netersel

GoForFit

glas- en Schilderwerken

Bolte
hOOgELOON - TEL. 0497-681591

• Alle schilderwerken
• Alle soorten glas

NTENSIEVE DESKUNDIG

Bart van Helvoirt

Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder worden

Welzijnscoach

T: 0497- 38 25 54 LQIR#JRIRU¿WQOZZZJRIRU¿WQO

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

Vraag vrijblijvend
advies en prijs!

Snoeperkestocht
de Snoeperkestocht is een heerlijke
ontdekkingstocht die u leidt door de prachtige
gebieden van grenspark de kempen.
Ideaal voor een heerlijke wandel- en fietstocht,
maak kennis met de omgeving en met de
horecagelegenheden waar u heerlijk een
terrasje kunt pikken.
hOE wERkT hET?
In het boekje zitten 12 snoeperkesbonnen die
u kunt inleveren bij een door u gekozen horecagelegenheid. U heeft de keuze uit 24 horecagelegenheden in 6 verschillende gemeenten!
Lever een snoeperkesbon in en u krijgt er een
heerlijk Streeksnoeperke voor terug!

het winterSnoeperke is verkrijgbaar bij:

VVV Bladel Markt 21a Bladel
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 u.
zaterdag van 10.00-13.00 u.

Peter van der Heijden
Beersbeemden 28
5525 BE Duizel
( 0497-516577
www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

JAN HOOIJEN

TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

De Sniederskring
ontvangt Marente de Moor
Op vrijdag 18 januari komt
Marente de Moor (inderdaad de dochter van
Margriet de Moor die vorig
jaar
maart
bij
de
Sniederskring te gast was)
naar Bladel. Zij won in
2011 de AKO Literatuurprijs (net als haar
moeder in 1992) voor haar
laatste
roman
“De
maagd”.
Nederlandse
Overigens houdt zij er niet
van om constant met haar
moeder te worden vergeleken en inderdaad zijn haar boeken ook wezenlijk
anders dan die van haar moeder, zowel van stijl als
van thematiek,
Zij werd geboren in Den Haag in 1972 en na vele
omzwervingen naar o.a. Drenthe, Bussum, St.
Petersburg en Amsterdam is ze nu neergestreken in
Zuid Limburg, dicht bij het Drielandenpunt. Uit haar
Russische tijd komt haar debuut, Petersburgse vertellingen(1999).
In 2007 volgt De overtreder, een boek dat zich
afspeelt in Russische emigrantenkringen in Amsterdam. Het echte succes komt echter in 2011 als De
Nederlandse maagd uitkomt en meteen de AKO
Literatuurprijs wint. Dit boek speelt zich af in de donkere dreigende jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
De jonge Janna krijgt schermlessen van een oude
vriend van haar vader en krijgt gaandeweg in de
gaten dat er tussen beide mannen van alles is voorgevallen en dat er nog oude rekeningen te vereffenen zijn.
Zoals gebruikelijk is er volop gelegenheid om vragen
te stellen aan de auteur en zijn de werken op deze
avond te verkrijgen bij de stand van De
Boekenlegger.
Voor meer informatie kunt u de site van de
Sniederskring (www.sniederskring.nl) raadplegen.
De avond vindt plaats in C.C. Den Herd te Bladel en
begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
€ 8,— (studenten € 2,-)

gRATIS LIChTPUNTjE
(GRATIS kleintjes voor particulieren, NIET voor handelaren, NIET voor commerciële doeleinden,
GÉÉN personeelsadvertenties en GÉÉN huizenverkoop of verhuur, ALLÉÉN voor inwoners van de gemeente Bladel.)

Kleintjes welke voor commerciële doeleinden bestemd zijn óf personeelsadvertenties
kunnen geplaatst worden in een diapositief blok (maximaal 4 regels, korps 9) voor € 6,00 (te betalen bij inlevering van
de advertentie, op faktuur zijn wij genoodzaakt € 11,50 administratiekosten in rekening te brengen).
S.v.p. DUIDELIJK in blokletters invullen! Tussen elk woord een vakje overslaan.
Onduidelijk ingevulde lichtpuntje worden niet geplaatst. NIET VERGETEN ADRES of TELEFOONNUMMER!

Lichtpuntjes per e-mail naar: localprint@online.nl.

gRATIS BIjLES
Daar wij geen controlen meer hebben uit welke plaats de inzender van het gratis lichtpuntje afkomstig is, wordt u verzocht onderstaande gegevens in te vullen. Dit is alleen ter controle voor de krant.
Wanneer deze gegevens niet ingevuld zijn, kan de advertentie niet meer geplaatst worden.
Voor basisschool leerlingen in de omgeving
van Bladel (aan huis).
gespecialiseerde leerkracht (vrouw) met
15 jaar onderwijs-ervaring.
Begeleiding bij huiswerk en voorbereiding
studievaardigheden hAVO/VwO is mogelijk.
Voor meer informatie:

0497-385380

Naam: ............................................................................................................................................
Adres + tel.: ...................................................................................................................................

Alleen kleintjes van particulieren worden gratis geplaatst, mits deze duidelijk zijn ingevuld.
Inleveradressen: VVV Bladel, Markt 21A, 5531 BC Bladel
Aan de balie afgeven: Arie v.d. Meer Rijwielhandel, Provincialeweg 63, 5527 BN Hapert
Opsturen naar: Localprint, Broekstraat 26, 5571 KK Bergeijk
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Prins Freek,
42e Prins der Muggezifters
Freek Bijnen (39 jaar) is de 42e Prins der
Muggezifters uit Bladel.
Freek is geboren in Eindhoven maar
woont sinds 13 jaar samen met Nienke
van Lieshout in Bladel. Samen hebben zij
drie zonen.
In het dagelijks leven is Freek werkzaam
voor onderwijsstichting Kempenkind als
vakdocent lichamelijke opvoeding en
sport- en bewegingscoördinator voor de
gemeente Eersel en de gemeente Bladel.
Zijn sportieve achtergrond blijkt verder uit
het feit dat hij nog een actief sporter is. Zo
beoefent hij nog regelmatig ijshockey,
honkbal, A.T.B., fitness en tennis. In het verleden speelde hij op topniveau ijshockey (Kemphanen) en honkbal (PSV) in Eindhoven.
Verder is Freek actief bij voetbalvereniging Bladella, waar hij de jonge keepers opleidt en tevens jeugdtrainer is van een jeugdelftal. Daarnaast is motorrijden een van zijn overige hobby’s.
Prins Freek zal over het Muggeziftersrijk regeren onder het Motto;
Normaal met racket, puck en ballen maar nou urst lekker carnavallen!

Zittingsavonden C.V. de Muggezifters
Vrijdag 25, zaterdag 26 januari, vrijdag 1 en zaterdag 2 februari
2013, aanvang avonden 19.49 uur.
Voorverkoop kaarten zittingavonden.
Zaterdag 12 januari 2013 van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag 18 januari 2013 van 20.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 22 januari 2013 van 20.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 29 januari 2013 van 20.00 tot 21.00 uur
Kaarten kosten 11 euro per stuk (max. 6 kaarten p.p.).
Voorverkoop in Den Herd.

Jeugdgroepen: de ontbrekende schakel
We hebben in Bladel de Grote Optocht, de Kinderoptocht en natuurlijk de
Blaalse Lichtstoet. Toch vindt CV de Muggezifters, dat er een schakel ontbreekt. In de Grote Optocht, dit jaar op zondag 10 februari, heeft de jeugd
meer kans op het winnen van een prijs. De jeugd, deelnemers van 11 tot 16
jaar, dingt in 2013 namelijk mee naar de prijzen in een aparte categorie,
Jeugdgroepen.
Voor deze beginnende deelnemers, die op de Basisschool al vaak heel
mooie creaties hebben gemaakt, is het in de Grote Optocht moeilijk opboksen
tegen gerenommeerde groepen. Door het instellen van deze nieuwe categorie hopen wij als carnavalsvereniging de jeugd enthousiast te maken en te
houden om na de Basisschool door te gaan met het lopen van carnavalsoptochten. Deze groep wordt apart gejureerd en vanzelfsprekend horen bij deze
nieuwe categorie ook startgeld, prijzengeld en een publieksprijs.
Wij zijn als CV de Muggezifters zeer benieuwd naar jeugdige inschrijvers.
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Dat was nou precies onze bedoeling!
Wil je meer informatie, ga naar onze website www.muggezifters.nl of onze
facebookpagina https://www.facebook.com/Muggezifters of neem telefonisch
contact op met Erik Tenbult 06-12980901.

HELIANTHUS – COUNSELING
Coaching en Meditatie vo or hoofd, hart en ziel

MEdITATIE
jANUARI
“de maand van de spiritualiteit”
starten mijn meditatiebijeenkomsten.
❀ Laat je gedachten los
❀ Even geen drukte om je heen, geen prikkels van buitenaf.
❀ gewoon een moment van rust en ontspanning, onder
begeleiding
❀ van de klanken van toepasselijke muziek en mijn stem of
klankschalen.
❀ Er worden oefeningen gedaan uit de Chi-neng-Qigong,
❀ stilte meditatie, visualisatiemeditatie, ligmeditatie en
bewegingsmeditatie’s
❀ Er wordt gewerkt met levensenergie, chakra’s, bewustzijn,
aan verbinding met jezelf en anderen.
Vanuit het moment van rust,
“stilte”
is het mogelijk om de geest zo te
ontspannen, dat onnodige gedachtes verdwijnen.
hierdoor komt als het ware ruimte in je vrij
waardoor je beter in staat bent om eens naar je eigen
gevoel en lichaam te luisteren en
je denken tot rust kan komen.
wil je meedoen?
dat kan, er is voorlopig nog keuze:

vanaf 24 januari
om de 14 dagen donderdagmiddag 13.30 – 15.00 uur
of donderdagavond 19.30 – 21.00 uur
Voor meer informatie kun je me natuurlijk altijd bellen:
Hetty van Holthoon
Hoogcasteren 27 • 5528 NP Hoogeloon • Tel.nr. 06 57555282
E-mail: hvholthoon@hetnet.nl • Website: helianthus-counseling.nl
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

Spannende final Tapijtland
50+ biljarttoernooi
NA EEN ENERVERENdE STRIjd wERd gERRIT
hOORMAN kAMPIOEN dRIEBANdEN EN FRANS
VAN dE gRAAF kAMPIOEN LIBRE.
Onder grote belangstelling vond de afsluiting plaats van
het Tapijtland biljarttoernooi.
De halve finales driebanden waren zeer spannend. De
eerste halve finale werd gespeeld door Gerrit Hoorman
en Dré Luijten. Deze spannende partij werd gewonnen
door Gerrit Hoorman.
In de tweede halve finale speelde Theo Spooren tegen
zijn broer Ad Spooren. Deze halve finale werd gewonnen door Theo Spooren.
De halve finales libre waren ook mooie partijen. De eerste halve finale werd gespeeld door Adriaan Braken en
Jan van Dommelen. Deze partij werd gewonnen door
Adriaan Braken.
In de tweede halve finale moest Frans van de Graaf het
opnemen tegen Ad Spooren. Frans van de Graaf was
hier de winnaar.
De finale in het driebanden ging tussen Theo Spooren
en Gerrit Hoorman.
Gerrit Hoorman werd met 14 caramboles in 40 beurten
met een gemiddelde van 0,350 de winnaar. Om de
derde en vierde plaats tussen Dré Luijten en Ad
Spooren besliste Ad Spooren met 17 caramboles in 40
beurten met een gemiddelde van 0,425 de partij in zijn
voordeel.
De finale libre ging tussen Adriaan Braken en Frans van
de Graaf. Ook in deze finale werden goede prestaties
geleverd. Frans van de Graaf werd met 44 caramboles
in 20 beurten met een gemiddelde van 2,20 de terechte winnaar. Ad Spooren en Jan van Dommelen speelden een mooie partij om de derde en vierde plaats. De
partij werd gewonnen door Jan van Dommelen met 14
caramboles in 20 beurten met een gemiddelde van
0,70.
Martien Hendriks, bedankte namens de KBO de coördinatoren, de beheerders en gastvrouwen van het steunpunt, de biljarters, de schrijvers en tellers van de partijen en de redactie van het weekblad Lantaarn en PC55
voor de prettige samenwerking.
De felicitaties gingen naar de winnaars gerrit hoorman en Frans van de graaf en de overige finalisten.
De prijsuitreiking werd verricht door Martien Hendriks
en Harrie van Hoof , zij overhandigden de bekers en
bloemboeketten aan de winnaars en finalisten van het
Tapijt- Gordijnland Hapert biljarttoernooi 2012. Aan dit
mooie evenement hebben 98 biljarters deelgenomen.
Volgend jaar wordt dit toernooi opnieuw georganiseerd.
De KBO, afdeling Hapert kan terugzien op een uitstekende organisatie, waar de biljarters 20 weken hun
hobby op een prettige wijze hebben kunnen uitoefenen.
Alle ouderen van Hapert, die lid van de KBO zijn of willen worden, kunnen zich bij Henk Fleerakkers tel.no: 38
34 60 of Theo Spooren tel.no: 38 60 71 opgeven om het
volgende toernooi mee te spelen.
Het bestuur van KBO Hapert

Ford C Max
1.6i
94.000 km

Trend
juli 2008

GARAGEBEDRIJF

dANIËLS

Postelweg 15-17, 5531 MV Bladel
(bedrijventerr. de Beemd) - Tel. 0497-381233

www.vandijckrenault.nl

30ste ouwverwetse
dorsdag in Bladel…

Zondag 13 januari 2013 gaat het weer gebeuren. Voor
de 30e keer gaan we terug in de tijd. Dit alles wordt
georganiseerd door de enthousiaste leden van
Vereniging Ouderwets Boeren in de Kempen. De oude
vertrouwde locatie tegenover ’t Stoom zal deze keer
voor de laatst zijn. We zijn daarom al druk op zoek naar
een geschikte locatie voor alle volgende edities. En
zoals altijd, weer of geen weer, het gaat door! Wij blijven
niet thuis voor wat regen, sneeuw, vorst, of mist. Maar
gelukkig hebben we meestal een mooi zonneke.
Gelukkig denken al onze ± 175 deelnemers en ruim duizend bezoekers er hetzelfde over dan wij zelf.
Afgelopen zomer had onze club een ‘grote’ strop. Door
de vele regen en wind van begin juli was het graan op
onze akker volledig plat gewaaid. De oogst was verloren. Maar geen paniek, een van onze leden wist een
ander hoekske graan die we met de zelfbinder af konden maaien. Ons motto van d’n 30ste dorsdag is hierdoor:

Hoogste punt bereikt
Op vrijdag 21 december 2012 is het hoogste punt
bereikt bij de nieuwbouw van de kleedlokalen van
Voetbalvereniging Hoogeloon.
Dit punt is bereikt na een maand hard werken door de
werknemers van Hebouw B.V. te Hoogeloon en niet te
vergeten de enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging. Door het Bouwteam zijn ook vele uren in de
nieuwbouw gestoken en door een strakke organisatie
ligt alles op schema. Om aan deze mijlpaal een officieel
tintje te geven was er op vrijdag 21 december om 15.00
uur een bijeenkomst. Hierbij waren natuurlijk aanwezig;
het bouwteam, onze vrijwilligers, die al vele uren hebben meegeholpen en een delegatie van de Gemeente
Bladel t.w. de heer Dick Zumker, wethouder Sport,
Onderwijs en Bedrijfsvoering en de heren Smits en Van
de Ven, welke zijn belast met het toezicht op de nieuwbouw.
Na een welkomstwoord gaf onze voorzitter Jo v.d.
Heijden het woord aan de wethouder. Deze ging nog
even in op het voortraject dat een lange periode heeft
gekend. Maar uiteindelijk is, na het afgeven van de vergunning, met heel veel inzet aan het project begonnen.
De wethouder memoreerde dat hij er verbaasd over is
dat in een korte periode de bouw al zover is gevorderd.
Namens de gemeente bedankte hij nog alle vrijwilligers
die hun vrije tijd hierin hebben gestoken. Zonder vrijwilligers heeft geen enkele vereniging bestaansrecht,
aldus wethouder Zumker. Hierna werd door de wethouder, samen met onze voorzitter, de verenigingsvlag
gehesen bij de nieuwbouw.
Alle aanwezigen hebben nog in de kantine kunnen
napraten over de nieuwbouw, onder het genot van een
drankje en een hapje.

“Ook na 30 jaar dorsen we gewoon door!”
Piet Graat, voorz. Sponsorcommissie VV. Hoogeloon.
En dit gaat allemaal gebeuren met onder andere de
grote Fricke loonwerkers dorskast met paardenkoppers van Toon en Sjef van den Broek uit Baarle Nassau.
Ook de dorsers van de Reuselse grens zullen aan het
werk zijn met hun dorskast. De dorsmanege zal ook
weer zijn rondjes draaien, getrokken door de Belze knol
van Ad Copal. In de schuur zullen ook nog wat dorscombinaties te zien zijn. En natuurlijk niet te vergeten
onze vlegel van 93 jaar (Lowieke Luyten uit Vessem), is
in de tent ook weer volop aan het vlegelen. Ook de
Heemkunde is er weer en vertonen doorlopend onze
film over ons geboer het jaar rond om uiteindelijk te kunnen dorsen, verder tonen ze en buurten ze over alles
wat met graan te maken heeft .Dit was het dors gebeuren, maar er is natuurlijk veel meer te zien, horen, ruiken, voelen en te ervaren. 4 van onze leden zijn in het
bezit van een 3 ton wegende puinbreker van het jaar
1925. En vooral de gezellige ouwverwetse sfeer die er
overal hangt in de schuur, op de wei en in de tent. De
tent staat bol van de gezelligheid en ambiance, ’t buurten, ’t muziekske, de koffie en ’t pilske, de erwtensoep
en de hamburgers, met liefde gebakken door onze
dames.
En ouwverwetser kan bijna nie: de toegang is GRATIS!!
We houden wederom een loterij met als hoofdprijs een
lopende David Brown 990 tractor of keuze uit het geldbedrag van € 400.00. Daarnaast zijn er diverse andere
prijzen zoals levensmiddelenpakkettten, miniaturen
enzovoorts. Loten alleen tijdens de dorsdag te koop
voor 50 eurocent, of…12 voor 5 Euro en omdat het de
30ste keer is 30 loten voor 10 Euro!! De trekking is om
± 4 uur in de tent, en van de niet afgehaalde prijzen
komen de lotnummers in dit blad.
Dus, zorg dat je er bij bent en volg de aanwijzingen voor
gratis parkeren. Tot ziens op zondag 13 januari 2013 in
en rondom de veldschuur, op de wei en in de tent, gelegen aan de Raamloop 7 te Bladel (10.00 tot 18.00uur).
WELKOM namens de Vereniging ouderwets Boeren en
de Historische Motoren en Tractorenvereniging.

Jeugdveldrit
Op zondag 20 januari 2013 organiseert de Stichting
Wielerevenementen Het Snelle Wiel op het wielerparcours De Lemelervelden Burg.van Woenseldreef 9 in
Hapert een jeugdveldrit voor de categorieën 1 t/m 7.
Aanvang van de wedstrijden is om 12.00 uur.
Het is zeker de moeite waard om deze jeugd bezig te
zien met hun wedstrijd.
U bent van harte welkom.
Jan Evers
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Bladel
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Aanbiedingen

Sniederslaan 49
5531 EH Bladel

zijn geldig

OPENINGSTIJDEN:
maandag 10.00-18.30 uur
dinsdag, woensdag en
donderdag 9.00-18.30 uur
vrijdag 9.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

van maandag 14 januari
t/m zaterdag 19 januari

GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

100 gram van 1.50 nu

0.99

100 gram

1.50

100 gram.

1.75

PRIJSKNALLER

Nieuwe Lekkerbek
van kabeljauw

Zalmfilet

3. 3 10.
75

per stuk

Kapsalon

00

voor

SALADE VAN DE WEEK

Tonijnsalade

Tel.
0497-360670

Tel. 0497-381277

500 gram

Rundergehakt +

4 Hamburgers samen
2 Runder entrecôte
met GRATIS KRUIDENBOTER

Tel. 0497-360640

5.

95 3 hele broden naar keuze

5.95
40
1.

Bergspitz
100 gram
Bij 150 gr. Beenham
100 gram Beenhamsalade

Lambiek

van 2,80 voor

Kruimelvlaai
van 11.50 nu

10 Wadlopertjes
(volkoren broodjes) van 3.90 voor
maandag t/m donderdag

Erwtensoep

per liter

4.

Tel. 0497-360630

1.
4.99
50

KASSAKOOPJE

GRATIS 1/2 Roggeknar
25

5.65
90
1.
7.95
70
2.

Vrijdag en zaterdag

4 Appelplaatcake

Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl

Koud! Acties om warm
voor te lopen!
En dat allemaal rechtstreeks van onze
boer uit Brabant

Uien groot per kilo
Winterpeen
Milieubewust geteeld per kilo

Rode kool
Milieubewust geteeld
Vers gesneden 250 gram

Boerenkool
Vers gesneden en gewassen
250 gram

0.69
0.69
96
0.
49
1.

Ruurhoeve is trots op…
’’Beste kaas van Zuid Nederland’’
en nu behoren we ook nog tot de Top 5 van Nederland!

Carnavalsconcert muziekvereniging Kunst Adelt
Het Carnavalsconcert van onze vereniging is een van
de hoogtepunten van het jaar. Al jaren achter elkaar is
er een overweldigende belangstelling.
Ook in 2013 wil de vereniging graag zo veel mogelijk
mensen de kans geven om het concert bij te wonen.
In 2013 zijn er daarom ook weer twee avonden, te
weten vrijdag 1 en zaterdag 2 februari.
Op vrijdagavond zal de nieuwe Haopertse Gaoper
bekend gemaakt worden.
Om tot een goede verdeling over de twee avonden te
komen wordt gewerkt met toegangskaarten; deze kaarten worden verkocht of gratis verstrekt aan leden, donateurs en genodigden.
Voor zowel vrijdag 1 als zaterdag 2 februari zijn er 350
kaarten per avond beschikbaar.
Muziekvereniging Kunst Adelt wil daarbij laten zien dat
onze donateurs een streepje voor hebben.
Donateurs hebben de gelegenheid om op maandag 21
januari 2 gratis kaarten af te halen en maximaal 2 kaarten te kopen á € 2,- per kaartje. Dat kan op maandag
21 januari 2013 tussen 18.00 en 21.00 uur in Den Tref.
Nog beschikbare kaarten gaan vanaf woensdag
23 januari in de vrije verkoop bij Drogisterij Antonius à
€ 2,- per kaartje. Wees er snel bij want op is op!!!

The Ritmo
Op zaterdag 12 januari is het weer zover. jeugddisco ThE RITMO in den Tref in hapert is dan weer
geopend voor iedereen vanaf groep 8 t/m 14 jaar.
de entree bedraagt € 1,- als je een pasje hebt en € 2,- als je geen pasje hebt.
Voor het gratis laten maken van een pasje, moet een recente pasfoto meegebracht worden.
de disco begint om 19.00 uur en om 22.00 uur is het afgelopen. Er is toezicht aanwezig en er worden geen alcoholische dranken geschonken. Bezoekers krijgen ook een gratis stempelkaart waarmee er gespaard kan worden voor gratis entree.
kijk ook eens een keer op onze geheel vernieuwde website www.theritmoswingt.nl voor bijvoorbeeld de foto’s van alle voorgaande disco-avonden.
Voor de rest van het jaar zijn de datums van The Ritmo ook al bekend. deze zijn 2 februari, 2 maart,
30 maart, 27 april, 25 mei en 15 juni.
Met vriendelijke groet,
Organisatie jeugddisco The Ritmo
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Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674

van den Berg Elektro
onderdelen shop

www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

Gindrapassage 6 • 5531 LP Bladel

MOBIEL: 06 - 41 97 89 78

Uniek in de regio! Wij hebben nog een
Uw zaak is onze zorg

groot assortiment Gloeilampen op voorraad.
Tevens LED-lampen in warm white en flame kleur
maar ook in kleur zoals: rood/geel/blauw/groen.
Diverse modellen v.a. €

Bladel
T 0497 - 38 38 68
Westerhoven
T 040 - 207 60 76

Bel ons voor een
gratis kennismaking
www.knegtmansadvocaten.nl

BEZORGKLACHTEN?
BEL:

550200

6.95

Spaarlampen in verschillende modellen v.a €

3.95

Nieuwjaarsconcert die Kempische Egerland Freunde
Aanstaande zondag 13 januari verzorgen de Kempische Egerland Freunde hun traditionele nieuwjaarsconcert in het Wapen van Bladel. De vaste bezoekers van
dit orkest weten wat hen te wachten staat terwijl de
“nieuwkomers” kennis kunnen maken met de muzikale
verrichtingen van de “KEF”. Naast het originele Egerland-repertoire bevat het programma ook enkele
modernere nummers en
deze keer is er ook een flink
aantal tweestemmig gezongen stukken te beluisteren.
Dirigent Lion Lavrijsen heeft
weer gezorgd voor een interessante muzikale mix.

Markstraat no. 14 in Bladel. De toegang is gratis en er is
voldoende parkeergelegenheid.
U bent, ondanks het misschien wat vroege tijdstip, allen
van harte welkom!
Info over “de KEF” op www.kempische-egerland-freun-

Het optreden begint om
11.00 uur en zal, inclusief
een pauze, duren tot ongeveer 13.00 uur, maar men
kijkt niet op een kwartiertje
als het weer ouderwets
gezellig wordt. Het Wapen
van Bladel vindt U aan de

Lezer v.d. maand
20
20 kg
kg PLAK
PLAK
slechts
slechts

75.00

2 liter
CARNAVALSTEX
diverse
diverse kleuren
kleuren

slechts
slechts

14.50

Lezer van de maand januari
in Hapert: Renske Schaafstra

De Kempen
Renske Schaafstra uit Hapert is onze eerste Lezer van
de Maand in het nieuwe jaar. Ze vindt het heel leuk dat
ze Lezer van de Maand is geworden. Renske houdt
heel erg van lezen maar ook van dansen, buiten spelen
en korfbal. Met haar korfbalteam van E3 is ze zelfs al 3
keer kampioen geworden.
Renske gaat naar basisschool het Palet. Ze zit in groep
4c bij de juffen Fleur en Ilse. Haar lievelingsvakken zijn
natuurlijk lezen, spelling en taal en gym. Op school heeft
ze al veel boeken gelezen van de serie Roskamp van
Vivian den Hollander. Dit is dan ook een van haar lievelingsschrijfsters. De andere is Marjon Hoffman. Vaak
leest Renske nog even voor ze naar bed gaat, gewone
leesboeken maar ook weetjesboeken. Het laatste weetjesboek dat ze heeft gelezen ging over gitaarspelen.
Dat wil ze over een tijdje heel graag gaan leren. Wil je
weten welke boeken er in Renske’s Top 10 staan, kom
dan kijken in de bibliotheek van Hapert. Daar staan ze
allemaal bij elkaar!
Heb jij ook een lievelingsschrijver/boek die iedereen
moet lezen, geef je dan op voor Lezer van de maand!
Iedere Lezer van de Maand krijgt een cadeautje,
geschonken door kinderkledingwinkel 2 Cool uit Bladel.
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Goed voornemen: nul verkeersdoden

O.N.A. BLAdEL

Een nieuw jaar: de tijd van goede voornemens. Ons
goede voornemen: Op naar de nul verkeersdoden in
dit jaar. Want elk jaar vallen er honderden verkeersdoden om nog maar niet te spreken over de duizenden gewonden. En is dat maar normaal? Nee, natuurlijk niet! Wij doen ons best om dit niet te laten gebeuren. Jijzelf ook? Dus doe samen met ons je best om
te zorgen dat we volgend jaar er nog allemaal zijn.
Wat is jouw goede voornemen? Ga jij je beter aan de
snelheid houden? Geef je kinderen meer de ruimte?
Toon je wat meer respect naar de andere verkeersdeelnemers?
Wat doe jij?

wENST IEdEREEN EEN gEzONd
EN EEN gELUkkIg 2013
TEVENS wILLEN wIj ONzE
SPONSERS BEdANkEN VOOR dE
ONdERSTEUNINg VAN ONzE
SPORTIEVE PRESTATIES.

Kledingverkoop in zorgcentrum ”Floriaan” in Bladel
dream Fashion, is de kledingkraam die u kent van
de markt in Bladel maar verkoopt ook kleding aan
de bewoners van vele zorgcentra.
dream Fashion verkoopt daar gemakkelijk zittende
kleding in alle maten voor dames en heren en vooral voor senioren. dream Fashion is gespecialiseerd
in grote maten.
Aanstaande maandag 14 januari 2013 verkoopt
dream Fashion weer seniorenkleding in zorgcentrum ”Floriaan” in Bladel.
de verkooptijden zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur.
de volgende verkoopdata zijn: maandag 6 mei 2013
en maandag 18 november 2013 .
Dream Fashion verkoopt sinds een aantal jaren kleding
in zorgcentra. Men valt daar op door het grote aanbod
van kleding en de relatief lage prijzen. Dream Fashion
verkoopt geen dure mantels of pakjes maar betaalbare
kleding die je dagelijks kunt dragen. Pantalons, rokken,

hANdBOOgVERENIgINg

blouses, gilets, vesten, truien, shirts, topjes, e.d.
Dream Fashion besteed veel aandacht aan het assortiment. De kwaliteit staat natuurlijk voorop. Dat is nog
belangrijker dan de prijs. Je kunt wel iets kopen wat niet
duur is maar als je het na twee maanden niet meer aankunt of het ziet er niet meer mooi uit dan is dat zonde
van je geld. Men laat tevens kleding maken in grote
maten. Pantalons zijn er tot maat 70 en rokken tot maat
64, blouses tot maat 70 en truien tot maat 64. Gilets en
vesten zijn er tot maat 56.
Dream Fashion verkoopt tevens een mooie collectie
herenkleding bestaande uit pantalons, overhemden,
truien, polo’s, vesten en spencers.
Dream Fashion blijft zich vernieuwen en verbeteren
voor haar klanten. Daarom heeft Dream Fashion een
speciaal e-mail adres (info@dreamfashion.eu) waar
klanten met vragen of opmerkingen terecht kunnen.
Adri van Beers, Dream Fashion.

Rabobank Bladel
VDL Groep Metaal Hapert
Adriaans Garage-Bedrijfsdeuren Bladel
Jan van de Ven Elektro Bladel
Lavrijsen Zonwering Bladel
Hypotheekhulp.nl
Heuveling Metaal Bladel
Vopa Brand Beveiliging Bladel
Driessen Toyota Autobedrijf Bladel
Jovi Complete Verbouwing Bladel
Van den Borne Optiek Bladel-Hapert
Van Dorst Handboog art. Baarschot
Van der Heijden Transport & Logistiek b.v. Bladel
Theo Lauwers Autoschadebedrijf Bladel
VDT van Dingenen Transport b.v. Hapert
Ad Soontiens Elektro + Technische installaties Bladel
Van den Berg Elektro Onderdelenshop Bladel
Accombis Accountants-Belastingadviseurs Bladel
Antonis Timmer-Metsel werkzaamheden Bladel
Geert-Jan de Kok John Deere b.v. Bladel
Lamers & van de Wijdeven hypotheken en
Verzekeringen Hapert
JT Techniek vof gespecialiseerd in lastechnieken
Netersel

Leden O.N.A. Bladel

Dit is óók Adams Total Balance!
Adams Total Balance
wenst iedereen
een gezond en
sportief
2013

Maandaktie
kosteloos inschrijven
Bij afsluiting van een
jaarcontract 3 maanden

gratis

b ala nce

tot al

adams

Adams Total Balance
Fysiotherapie & Fitness

KFSLTUSBBUt27 EE Hapert
tJOGP!BEBNTUPUBMCBMBODFOM
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Gemeente Bladel
Beloning voor jongeren die een carnavalswagen
bouwen
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Officiële start buurtpreventieproject “Veilig
Oord CA” in Bladel
Op 16 januari om 19.00 uur wordt het
officiële startsein gegeven voor het
buurtpreventieproject “Veilig Oord CA”
in Bladel. Burgemeester B. Swachten zal,
samen met de contactpersonen van
buurtpreventie, het bord “Attentie
Buurtpreventie” onthullen op de hoek
van Veilig Oord en de Molenweg.
De buurtpreventiewijk Veilig Oord CA omvat
het gebied Den Houw, Molenweg, Horizon,
Veilig Oord, Den Hof en Het Aangelag.
Na het officiële gedeelte wordt voor de
aanwezigen een winters drankje geschonken op het nabij gelegen grote speelveld
(Veilig Oord). Ook alle kinderen uit de wijk
zijn van harte welkom en voor hen is er ook
iets lekkers.
Buurtpreventie is een samenwerking van
bewoners, politie en gemeente.
Namens de buurt hebben zich personen
gemeld, die als contactpersoon fungeren
voor de buurtbewoners. Ook is er een buurtcoördinator, die optreedt als contactpersoon
voor de politie en de gemeente.
Er worden preventieprojecten gestart, zoals
een verlichtingsactie, het merken van
kostbaarheden en aandacht voor goed
hang- en sluitwerk.
In de gemeente Bladel zijn nu 21 buurtpreventieprojecten, waarbij in totaal 7.200 van
de ruim 8.000 woningen in de gemeente zijn
aangesloten. In de loop van 2013 zal waarschijnlijk in de hele gemeente buurtpreventie
gerealiseerd zijn.
Doel van buurtpreventie is bepaalde vormen
van criminaliteit en overlast, zoals vandalisme, diefstal en verstoring van de openbare
orde, te voorkomen en te bestrijden.
Dat kan bijvoorbeeld door extra op te letten
en de bewoners van een buurt meer te
betrekken bij wat er in hun omgeving
gebeurt.
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met
ogen en oren openhouden in het belang van
de buurtbewoners. Daarbij is het zeker niet
de bedoeling “controle” uit te oefenen of
inbreuk te maken op het privéleven van
anderen.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle activiteiten
zijn die jongeren aanspreken. Het bouwen van een carnavalswagen is een van de activiteiten waar veel jongeren bij betrokken zijn. Een aantal maanden per jaar zijn ze fanatiek
bezig om een mooie en originele wagen te bouwen. Tijdens de lokale optochten zijn dan
ook prachtige creaties te bewonderen. In een goede onderlinge verstandhouding gaan de
groepen een sportieve strijd aan met collega-wagenbouwers. In eerste plaats is het samen
bouwen aan een carnavalswagen leuk en gezellig. Daarnaast leren de jongeren om samen
te werken. Ze hebben een gezamenlijk doel waarbij ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid heeft.
Een beloning ter stimulering
Om onze waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken,
is een waarderingsbudget van maximaal € 5.000,00 beschikbaar. Dit bedrag wordt
verdeeld onder alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel
(max. € 500,- per groep) die voldoen aan de volgende criteria:
• Minimaal 75% van het aantal bouwende jongeren tussen de 12 en 18 jaar
(met een minimum van 10) moet in de gemeente Bladel wonen.
• De carnavalswagen moet minimaal zo groot zijn als een grote personenauto.
• Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden.
De aanvraag moet worden ingediend vóór 8 februari 2013. Bij de aanvraag voegt u een
opgave van het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar die gedurende de hele bouw en
voorbereiding van de carnavalswagen meewerken.
De aanvraag stuurt u naar de gemeente Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel).
Uitkering vindt plaats na ontvangst van een bewijs van deelname (foto) aan één van de
lokale optochten in de gemeente Bladel.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Welzijn
(tel. 361636).

Acteurs, muzikanten, beeldend kunstenaars,
dansers ben je actief op cultureel gebied?

doe mee met gluren bij de Buren
Ben je bezig met muziek maken, dansen, toneel spelen, filmen, fotograferen, schilderen, beeldhouwen, tekenen of een andere artistieke discipline? In je vrije tijd of professioneel? Alleen of in een groepje of vereniging? dan zijn we op zoek naar jou!
Van 17 tot en met 26 mei 2013 is er een nieuwe editie van Gluren bij de Buren. Daarin bieden we kunstenaars en andere creatieve personen gelegenheid om van zich te laten zien
en horen.
Het concept van ‘Gluren bij de Buren’ is eenvoudig. Beeldende kunstenaars krijgen een
tentoonstellingsplaats in een andere gemeente dan die waar ze wonen of actief zijn.
Maar ook podiumkunstenaars uit verschillende disciplines (dans, theater, muziek, woord,…)
steken hun gemeentegrenzen over.
Op die manier kunnen zowel kunstenaars als publiek hun grenzen verruimen. Voor deze
editie gaan we bovendien op zoek naar enkele bijzondere en verrassende locaties waar de
toonmomenten kunnen plaatsvinden.
doe mee met gluren bij de Buren
Om het programma vorm te geven zijn we nog op zoek naar deelnemers. Wil je meedoen
aan de grensoverschrijdende tentoonstelling of op één van de locaties met je muziekgroep
zorgen voor een sfeervolle of vrolijke noot? Wil je met je toneelvereniging eens spelen
op een unieke locatie? Schrijf je dan vóór 10 februari 2013 in bij de gemeente Bladel
(Loes van der Heijden: 0497-361648 of l.vanderheijden@bladel.nl). Voor deze editie zijn
we vooral op zoek naar korte programma’s die eventueel meerdere keren per dag kunnen
worden gebracht.
Als we alle voorstellen hebben ontvangen, starten we met het opstellen van het programma. Elk voorstel zal aan bod komen in één van de deelnemende gemeentes tussen 17 en
26 mei 2013.

Openbare hoorzittingen commissie bezwaarschriften
Op maandag 14 januari 2013 houdt de commissie in het gemeentehuis te Bladel de volgende openbare hoorzittingen in verband
met ingekomen bezwaarschriften.
Aanvang 16.45 uur
Bezwaarschrift tegen een e-mailbericht van
3 oktober 2012 waarbij een reactie wordt
gegeven op correspondentie.

Aanvang 17.15 uur
Bezwaarschrift tegen het besluit
van burgemeester en wethouders
van 8 november 2012 waarbij het
verzoek om handhaving tegen
overtredingen bij de Kempische
Amateur Radioclub aan de
Leemskuilen in Bladel wordt
afgewezen.

Aanvang 18.00 uur
Bezwaarschrift tegen het besluit van
12 november 2012 waarbij de
omgevingsvergunning voor het oprichten
van een agrarische bedrijfsruimte met
voorzieningen ten behoeve van een
minicamping op het perceel
Den Houw 8 te Bladel wordt
ingetrokken.
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
Fiets gevonden of
verloren?

Tarieven belastingen 2013
In de vergadering van 1 november 2012 heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen
en de tarieven voor het jaar 2013 vastgesteld. De belangrijkste tarieven lichten wij toe in dit
artikel.
Onroerende-zaakbelastingen (OzB)
Sinds 1 januari 2008 wordt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw bepaald. De WOZ-waarden
voor 2013 zijn gebaseerd op de waardepeildatum van 1 januari 2012. Tussen de waardepeildatums 1 januari 2011 en 1 januari 2012 is de gemiddelde waarde, die gebaseerd is op
de verkoopprijzen, gedaald met 3,0%.
De gemeenteraad heeft besloten dat de OZB-inkomsten voor 2013 met 3% dienen te
stijgen. Ondanks de waardedaling van woningen met 3,0% betekent dit dat de aanslagen
OZB gemiddeld met 3% stijgen.
Berekeningsmethode aanslag OZB
Voor 2013 heeft de gemeenteraad de OZB-tarieven, zoals wettelijk is voorgeschreven, in
de vorm van percentages vastgesteld:
eigenaren woningen
0,0868% (2012: 0,0816%)
eigenaren niet-woningen 0,1343% (2012: 0,1270%)
gebruikers niet-woningen 0,1206% (2012: 0,1141%)
Het percentage wordt vermenigvuldigd met de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De
uitkomst daarvan is dan de hoogte van de aanslag OZB. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:
WOZ-waarde woning: € 300.000,00
Tarief OZB: 0,0868%
Aanslag OZB-woningen: € 300.000,00 x 0,0868% = € 260,00
Afvalstoffenheffing
Ieder huishouden betaalt jaarlijks een vast bedrag (vastrecht) aan afvalstoffenheffing en
een bedrag per lediging van een container. De hoogte van het bedrag per lediging is
afhankelijk van de grootte van de container. Er worden ook verschillende tarieven
gehanteerd voor groene en grijze containers. De verwerking van groente-, fruit- en
tuinafval is namelijk goedkoper dan de verwerking van restafval.
Het vastrecht van de afvalstoffenheffing wordt in 2013 verlaagd van € 73,68 (2012) naar
€ 70,08. Er zijn redenen voor de verlaging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing.
Ten eerste wordt het tarief verlaagd om te voorkomen dat de opgebouwde reserves te
hoog worden. Daarnaast zijn de opbrengsten voor het ingezamelde oud papier en plastic
gestegen.
De variabele tarieven stijgen ten opzichte van 2012 met ongeveer 1,7%. Dit wordt veroorzaakt doordat de variabele kosten van het ophalen van huisvuil stijgen en door de stijging
van de BTW van 19 naar 21%.
De tarieven per lediging in 2013 worden:
25 liter emmer
80 liter container
140 liter container
240 liter container

Restafval
€ 0,95 (2012: €
€ 3,59 (2012: €
€ 5,21 (2012: €
€ 8,93 (2012: €

0,93)
3,53)
5,12)
8,78)

gft
€ 0,73 (2012: € 0,72)
€ 2,91 (2012: € 2,86)
€ 4,14 (2012: € 4,07)
€ 7,09 (2012: € 6,97)

Rioolheffing
Met de opbrengst van de rioolheffing worden de aanleg, vervanging en het onderhoud van
het gemeentelijke rioolstelsel bekostigd.
De kosten hiervan zullen in 2013 in totaal met 3,6% stijgen. Dit heeft tot gevolg dat ook het
tarief rioolheffing met dit percentage wordt
verhoogd van € 1,92 per m³ in 2012 naar € 1,99 per m³ in 2013. De hoogte van de aanslag
rioolheffing is gebaseerd op het aantal kubieke meters water dat afgenomen wordt bij
Brabant Water NV.
Belastingdruk 2013 per huishouden
De belastingdruk stijgt in 2013 met 2,2% per huishouden ten opzichte van 2012. Dit is te
zien in onderstaand overzicht. Wij gaan hierbij uit van een eengezinswoning in eigendom.
Tarief 2012

Tarief 2013

Onroerende-zaakbelastingen:
- eigenarenbelasting*
Afvalstoffenheffing (op basis van 16 ledigingen)
Rioolheffing

€ 237,00
€ 151,40
€ 322,56

€ 243,00
€ 149,16 **
€ 334,32 ***

Totaal per huishouden

€ 710,96

€ 726,48

Voor het jaar 2012 is uitgegaan van een waarde van de woning van € 290.000,-.
In 2013 is de gemiddelde waardedaling van 3,0%
verwerkt en is uitgegaan van een waarde van € 281.000,-.
** een gemiddeld gezin van 4 personen betaalt in 2013 € 70,08 (vastrecht) en gemiddeld
4 ledigingen (140 liter gft) à € 4,14 en gemiddeld 12 ledigingen (140 liter restafval)
à € 5,21.
*** een gemiddeld gezin betaalt in 2013: 4 personen x 42 m³ x € 1,99 = € 334,32.

*

Vanaf 1 januari 2013 zorgt de WVK-groep
uit Bladel namens de vier Kempengemeenten voor het verwerken van een
melding, het ophalen, registreren,
bewaren en afvoeren van gevonden
fietsen in de gemeenten Bergeijk, Bladel,
Eersel en Reusel-De Mierden.
Fiets gevonden
Indien u een fiets heeft gevonden, moet u
dit voortaan digitaal melden/aangeven bij
de gemeente via www.bladel.nl.
U doet dat door het formulier op de
website volledig in te vullen. Daarnaast
vindt u op de website informatie over de
procedure van melden van een gevonden
fiets.
Na het invullen van het formulier drukt u
op de knop verzenden, waarmee uw melding direct wordt doorgezonden naar de
WVK-groep.
Fiets verloren
Diefstal van een fiets is een misdrijf en
hiervan moet u aangifte doen bij de politie.
Ook dit kan digitaal via de website
www.politie.nl. U vindt daar linksboven de
mogelijkheid om aangifte te doen. Het is
belangrijk om aangifte te doen omdat uw
fiets dan misschien teruggevonden kan
worden. Soms heeft u een bewijs van aangifte nodig om geld terug te krijgen van uw
verzekering. Uw aangifte wordt
opgeslagen in een landelijke databank.
De bij de WVK-Groep gemelde gevonden
fietsen worden vergeleken met deze
databank. Als er een ‘match’ is, neemt de
politie contact met u op.

Verkeersmaatregelen
Uit een oogpunt van veiligheid en in het
belang van een ordelijk verloop van
genoemd evenement, worden onderstaande
verkeersmaatregelen genomen. Deze gelden voor alle verkeer, met uitzondering van
voetgangers, op de aangegeven uren of
zoveel langer of korter dan nodig is.
Bladel
• Op 13 januari 2013 wordt van 08.00 tot
20.00 uur voor de dorsdag de Raamloop,
vanaf de kruising Buspad en het Ronddeel
afgesloten. Tevens wordt een parkeerverbod ingesteld voor een gedeelte van de
Raamloop en het Ronddeel.

Rampen vallen
niet te plannen.
Voorbereidingen
wel.
Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel
werk in uitvoering
79

door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon

Nr. werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 3 2013

Heijmans

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de Centrale Balie (tel. 0497-361636).

Netersel

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester
en wethouders

Nadere informatie vindt u ook op de website
van de gemeente Bladel www.bladel.nl en
www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van
18 december 2012 de volgende openbare besluiten genomen:
Indicatieprotocol hulp bij het huishouden wet maatschappelijke ondersteuning
Het college stelt het indicatieprotocol hulp
bij huishouden vast met de voorwaarde
dat de uitvoering van het protocol jaarlijks
wordt geëvalueerd.
Toekomstbestendig Steunpunt
de kloostertuin hapert
Er wordt besloten om aan Stichting de
Kloostertuin Hapert onder een aantal
voorwaarden de jaarlijkse huurkosten van
Kerkstraat 28 te Hapert te vergoeden voor
een periode van maximaal 5 jaar. De
huurkosten van maximaal € 7.800,- per
jaar worden verwerkt in de
Perspectiefnota 2013.
Ondertekening nieuw RIEC-convenant
Het college besluit de samenwerking met
het Regionaal Informatie en Expertise
Centrum (RIEC) Oost-Brabant en haar
partners in 2013 voort te zetten door
ondertekening van het nieuwe landelijke
convenant. Voor 2014 en de daarop volgende jaren worden de bijdragen betrokken bij de nog te voeren discussie met de
gemeenteraad over de bezuinigingsmaatregelen 2014-2017.
Beleidsregels Schuldhulpverlening
De Beleidsregels Schuldhulpverlening
2012 worden ongewijzigd vastgesteld.

Bekendmakingen
wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
gemeente Bladel
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel maken hierbij bekend dat
per 1 januari 2013 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bladel wordt
gewijzigd.
De wijzigingen zijn conform de LOGAcirculaire (CVA/U201201481) en hebben
betrekking op de aanstelling in algemene
dienst die geldt voor gemeenteambtenaren
per 1 januari 2013.
Op grond van artikel 139 Gemeentewet
ligt deze wijziging voor iedereen vanaf
14 januari 2013 gedurende twaalf weken ter
inzage op het gemeentehuis van Bladel.

groenonderhoud 2013-2018
Het college neemt kennis van de Notitie
inkoopstrategie Groenonderhoud 20132018 van BIZOB en wijst de WVK-groep
voor de periode tot 1 januari 2014 aan als
uitvoerder, mits de WVK-groep onder
dezelfde voorwaarden het contract verlengt.
2013 wordt gebruikt om met BIZOB de
inkoopstrategie groenonderhoud voor de
periode 2014-2018 verder uit te werken.
werkgeverschap marktplaats cultuureducatie
Er wordt voor 2013 een overeenkomst met
Art4U afgesloten voor het invullen van de
functie cultuurcoördinator.
Beslissing op bezwaar met betrekking
tot opname adres en land onbekend in
gBA
Het college besluit, met overneming van het
advies van de Commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaar gegrond te verklaren
en de adresgegevens in de GBA te
corrigeren. De proceskosten van € 874,worden vergoed.
Instellingsbesluit warenmarkt kern
Bladel 2013 en Bruikleenovereenkomst
terrein weekmarkt kern Bladel
Het Instellingsbesluit warenmarkt kern
Bladel 2013 wordt vastgesteld. Het college
gaat akkoord met de Bruikleenovereenkomst terrein weekmarkt kern Bladel.

Instellingsbesluit
warenmarkt kern Bladel
2013
Op 18 december 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel het “Instellingsbesluit
warenmarkt kern Bladel 2013” vastgesteld.
Dit besluit dient ter vervanging van de
Marktverordening Bladel 2008.
De gemeenteraad heeft op 1 november
2012 besloten deze verordening met ingang
van 1 januari 2013 in te trekken.
Het bovengenoemde besluit treedt met
terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in
werking. U kunt het besluit inzien in het
gemeentehuis. Tegen betaling van de legeskosten kan een afschrift worden verkregen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met een medewerker van de
afdeling Bestuurs- en managementondersteuning in het gemeentehuis (tel. 361636).

Bestemmingsplan
dijkstraat 1 en 0
hoogeloon herziening
2012 vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat de
gemeenteraad op 13 december 2012 het
bestemmingsplan “Dijkstraat 1 en 0
Hoogeloon herziening 2012” ongewijzigd
heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan
voorziet in enkele aanpassingen van het in
juni 2011 vastgestelde bestemmingsplan
voor dit plangebied. Tegen de ontwerpversie van dit bestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan, bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit liggen van
15 januari tot en met 25 februari 2013 ter
inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis in Bladel. Het gemeentehuis
is geopend op maandag van 09.00 tot
19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken
ook inzien op www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
plan kent het identificatienummer:
NL.IMRO.1728.BPH3003Dijkstr1en0-VAST.
Gedurende de terinzagelegging kan beroep
worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest een zienswijze
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar te maken. Het
beroepschrift moet u sturen naar de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 26 februari 2013. 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 Cees van
Hintum van de afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu,
tel. 0497 361 691.
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
Voorbereiding ruimtelijke
ontwikkelingen
Op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
maken burgemeester en wethouders van
Bladel bekend dat zij de volgende
ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding
hebben.
1. Herziening Bestemmingsplan
Buitengebied Bladel 2010
- percelen Molenweg 5 te Hoogeloon
en Ambachtsweg 20-22 te Bladel.
- Verwerken effecten Plattelandsnota
- Aanleg randweg Bladel
2 Actualiseren Bestemmingsplan Hooge
Akkers
3. Actualiseren bestemmingsplan
Centrumplan Bladel;
4. Herziening Stokekkers Hapert
5. Omgevingsvergunning flexhotel De
Wijer 50-52 Hapert
6. Bestemmingsplan terrein
Transportbedrijf Van Dingenen Hapert
7. Plan Meuleneind Hoogeloon
8. Bestemmingsplan Leemskuilen 21
Bladel (Transportbedrijf Van der
Heijden)
9. Actualisering kom plannen Bladel,
Hapert, Hoogeloon, Casteren en
Netersel
10. Omgeving Egyptischedijk 12 Bladel
11. Omgeving Ganzestraat 38a Hapert
12. Omgeving Ganzestraat 34 Hapert
13. Bestemmingsplan Egyptische poort
Met betrekking tot de genoemde ontwikkelingen worden vooralsnog geen stukken
ter inzage gelegd. Ook wordt nog geen
advies gevraagd aan een onafhankelijke
instantie. Er is op dit moment nog geen
gelegenheid om zienswijzen naar voren te
brengen. De plannen kunnen nog wijzigen
als gevolg van nieuwe informatie en gewijzigde inzichten. Zodra de plannen volledig
zijn voorbereid, wordt een ontwerpbesluit
ter visie gelegd. Dan kunnen gedurende
een termijn van zes weken zienswijzen
worden ingediend. Wanneer de tervisielegging ingaat, wordt bekendgemaakt in
huis-aan-huisblad De Lantaarn.

diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Bladel
• Op 20 december 2012 is aan
Carnavalsvereniging de Muggezifters
een vergunning verzonden voor het
organiseren van een kinderoptocht op
12 februari 2013 van 13.00 tot 15.30 uur.
De optocht loopt de volgende route:
Emmaplein, van Dissellaan,
Burgemeester Goossensstraat,
Julianaplein, Wilhelminalaan, Willem van
Oranjelaan.
• Op 20 december 2012 is aan Carnavalsvereniging de Muggezifters een vergunning verzonden voor het organiseren van
een carnavalsoptocht op 10 februari
2013 van 12.00 tot 16.00 uur. De optocht
loopt de volgende route: Emmaplein, van
Dissellaan, Markt, Europalaan, Korte
Voren, Victor de Bucklaan, Burgemeester
van Houdtplein, Torenbogt, Julianaplein,
Wilhelminalaan, Willem van Oranjelaan.
hapert
• Op 19 december 2012 is aan Stichting
Gemeenschapshuis Hapert een vergun-

ning verzonden voor ontheffing van het
sluitingsuur in de nacht van:
• Zaterdag 19 op zondag 20 januari 2013
• Zaterdag 26 op zondag 27 januari 2013
• Vrijdag 1 februari op zaterdag 2 februari
2013
• Zaterdag 2 februari op zondag 3 februari
2013
• Zaterdag 2 maart op zondag 3 maart
2013
• Het sluitingsuur voor gemeenschapshuis
Den Tref wordt hiermee voor bovengenoemde nachten 03.00 uur.
• Op 21 december 2012 is aan Stichting
Kempenrun een vergunning verzonden
voor het organiseren van de stratenloop
‘Kempenrun’ op zondag 17 maart 2013
van 10.00 tot 14.00 uur in en om het
centrum van Hapert.
Deze besluiten liggen vanaf 14 januari
2013 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en
‘s middags na afspraak.
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag van verzending van het besluit. In uw
bezwaarschrift moet staan tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen,
omdat onmiddellijke uitvoering van het
besluit voor u onherstelbare gevolgen kan
hebben. U moet het verzoek sturen naar:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van
het bezwaarschrift meesturen. Voor deze
procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.
U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
U kunt op de genoemde site kijken voor de
precieze voorwaarden.

Meldingen
Het volgende evenement is gemeld:
• De organisatie van de mugverbranding
door Carnavalsvereniging de Muggezifters
op 12 februari 2013 van 19.30 tot 20.30 uur
op de Markt in Bladel.
Deze melding ligt vanaf 14 januari 2013 ter
inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis te Bladel. Op maandag van 09.00 tot
19.00 uur, op dinsdag tot en met vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags na
afspraak. Tegen deze meldingen bestaat
geen bezwaarmogelijkheid.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0675 het oprichten van een
woonhuis met garageberging, Leemskuilen
ongenummerd
(ontv.17-12-2012)
BLA-2012-0677 het oprichten van een
sportzaal Pius X-college,
Tuinstraat ongenummerd
(ontv.18-12-2012)
BLA-2012-0678 het plaatsen van gevelreclame en melding brandveilig gebruik, Sniederslaan
35 (ontv.18-12-2012)
BLA-2012-0687 het oprichten van een
garage en het aanleggen
van een uitrit, Jacques
Perklaan 30
(ontv.19-12-2012)
BLA-2013-0006 het aanleggen van een
uitrit, Schepenstraat 29
(ontv.28-12-2012)
Casteren
BLA-2012-0676 het renoveren van een
opslagruimte, Hoogeind 1A
+ 3 (ontv.17-12-2012)
hapert
BLA-2012-0686 het kappen van 3 eiken, De
Pan ongenummerd
(ontv.19-12-2012)
BLA-2012-0691 het bouwen van een loods
en een wasplaats en
milieuneutrale wijziging,
Castersedijk 25
(ontv.21-12-2012)
BLA-2013-0001 het oprichten van een
bedrijfshal met kantoor, het
aanleggen van een inrit, het
plaatsen van reclame en
erfafscheiding, Diamantweg
ongenummerd
(ontv.21-12-2012)
BLA-2012-0682 het verbouwen van een
winkelpand, Markt 66
(ontv.20-12-2012)
BLA-2012-0688 het veranderen van een
bedrijfspand, Nijverheidsweg 13 (ontv.20-12-2012)
BLA-2013-0007 het milieuneutraal
veranderen van de scheiding tussen de vakken in
de PGS15 opslag en het
realiseren van afvoergoten
in de expeditiehal en het
realiseren van bluswatervoorziening, Smaragdweg
50 (ontv.21-12-2012)
BLA-2013-0008 het verbouwen van een
woning, De Stuw 1
(ontv.02-01-2013)
BLA-2013-0009 het uitbreiden en verbouwen van een woning,
Oude Provincialeweg 36
(ontv.07-01-2013)
hoogeloon
BLA-2012-0683 het uitbreiden van een
bestaande woning,
Dyckmeesterstraat 29
(ontv.20-12-2012)
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Vergunningen

Sloopmeldingen

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Met de volgende sloopmeldingen is
ingestemd:

Omschrijving en locatie
Nummer
Bladel
BLA-2012-0635 het plaatsen van een tijdelijke woonunit (afwijking
bestemmingsplan),
Franse Hoef 19 (verz.2012-2012)
BLA-2012-0582 het weigeren van de
omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van
een recreatiewoning, Park
de Tipmast 33 (verz.1912-2012)
BLA-2012-0654 het wijzigen van een
recreatieruimte naar
woonruimte en het verplaatsen van een werkkast Wielewaal 12 t/m 76,
(verz.21-12-2012)

Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0666 het slopen van 2 stallen,
Troprijt 11
(verz.20-12-2012)

hapert
BLA-2012-0659 het bouwen van een
berging, De Pan 17
(verz.20-12-2012)
BLA-2012-0661 het uitbreiden van een
bedrijfshal, Industrieweg
1B (verz.08-01-2013)
BLA-2012-0645 het oprichten van een
onbemand tankstation,
Diamantweg ongenummerd (verz.08-01-2013)

hapert
BLA-2012-0660 het slopen van een
schuur/berging, De Pan
17 (verz.20-12-2012)

het gemeentehuis in Bladel. U kunt daar
terecht van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur.
Als u niet in de gelegenheid bent om
tijdens deze uren naar het gemeentehuis
te komen, kunt u een afspraak maken voor
een ander tijdstip (telefoon 0497-361636).
Zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
kunnen tot en met 25 februari 2013 door
iedereen schriftelijk naar voren worden
gebracht bij burgemeester en wethouders
(Postbus 11, 5530 AA Bladel).
Ook kan in die periode, na telefonische
afspraak, over de ontwerpbeschikking van
gedachten worden gewisseld en kunnen
mondeling zienswijzen naar voren worden
gebracht. U kunt hiervoor een afspraak
maken met mevrouw S. Torres, afdeling
VROM (telefoon 0497-361614).

Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 2:12 lid 2 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te
verlenen voor het plaatsen van een
tijdelijke toiletaccommodatie aan de
Diamantweg ongenummerd te Hapert.
De toiletaccommodatie voorziet in een
tijdelijke behoefte in afwachting van de
realisatie van een restaurant / facility point
op het KLC en zal tot uiterlijk 1 juni 2016
aanwezig zijn. De aanvraag is in strijd met
het bestemmingsplan “KBP 2008, herziening 2011” maar het genoemde artikel
maakt het mogelijk om tijdelijk af te wijken
van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning te verlenen.

www.burgernet.nl

De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 14 januari tot 25 februari 2013 ter
inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis in Bladel. Indien u op
maandagavond de verleende omgevingsvergunningen wilt inzien, moet u hiervoor
een afspraak maken (tel. 0497-361636).
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag dat het besluit aan de aanvrager is
verzonden. In uw bezwaarschrift moet
staan tegen welk besluit u bezwaar maakt
en waarom. Verder moet u uw naam,
adres, telefoonnummer en de datum
vermelden én het bezwaarschrift
ondertekenen.

www.burgernet.nl

De ontwerpvergunning ligt van 14 januari
tot 26 februari 2013 ter inzage bij de
Centrale Balie in het gemeentehuis.
Tegen het voornemen tot medewerking
aan deze aanvraag omgevingsvergunning
kan gedurende die termijn door iedereen
een gemotiveerde zienswijze worden
ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 11,
5530 AA te Bladel. Voor het kenbaar
maken van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de Centrale
Balie of het cluster Omgevingsrecht van
de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu.

www.burgernet.nl

Gemeente Bladel

Bladel
Casteren
Hapert

Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen,
omdat onmiddellijke uitvoering van het
besluit voor u onherstelbare gevolgen kan
hebben. U moet het verzoek sturen naar:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van
het bezwaarschrift meesturen.
U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent
u griffierecht verschuldigd.

Hoogeloon
Netersel

Openbare kennisgeving
omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op de bepalingen van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
bekend dat zij naar aanleiding van een op
14 juni 2012 ontvangen aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voornemens zijn om aan
Mts. Wouters – van Gompel een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht te
verlenen in verband met het veranderen
van een varkenshouderij aan de
Hulselseweg 10 te Bladel. Hierbij wordt
ondermeer een extra stal gerealiseerd
voor het houden van 1008 vleesvarkens.
Het totaal aantal dieren neemt toe.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van 14 januari tot en met
25 februari 2013 (zes weken) ter inzage in
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
Omgevingsvergunning
activiteit milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op de bepalingen van de Wet
milieubeheer en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, bekend dat
naar aanleiding van een op 25 juni 2012 ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, zij besloten
hebben om aan ARU-gas, Ambachtsweg 5f
te Bladel een vergunning als bedoeld in
artikel 2.1 onder e in samenhang met artikel
2.14 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht te verlenen in verband met
het wijzigen van de hoeveelheid opslag aan
gassen.
Het besluit en de relevante stukken liggen
van 14 januari tot en met 25 februari 2013
(zes weken) ter inzage in het gemeentehuis
in Bladel. U kunt daar terecht van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als
u niet in de gelegenheid bent om tijdens die
uren naar het gemeentehuis te komen, kunt
u een afspraak maken voor ander tijdstip
(telefoon 0497-361636).

schrift houdt niet in dat de werking van het
besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan
de voorzieningenrechter vragen een
voorlopige voorziening te treffen (verzoek
om schorsing van het besluit). Zo’n verzoek
kunt u alleen indienen als u ook beroep hebt
ingesteld. Voor het instellen van beroep en
het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffiegeld verschuldigd.

Een ramp komt
altijd onverwacht.
U kunt zich nu
voorbereiden.

Bladel
Casteren
Hapert

Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

Bladel, 12 januari 2013

Hoogeloon
Netersel

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns
De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten

Weten welke vergunningen
bij u in de buurt
zijn verleend?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank,
sector Bestuursrecht (Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch). Dat kan tot zes
weken na de dag van terinzagelegging van
het besluit. In uw beroepschrift moet staan
tegen welk besluit u beroep aantekent en
waarom. Verder moet u uw naam, adres en
de datum vermelden én het beroepschrift
ondertekenen. Indiening van een beroep-

Ga naar
www.bladel.nl

Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

)LQDOH
RSKHIÀQJV
XLWYHUNRRS
KRJHNRUWLQJHQ
DOOHVPRHWZHJ

Onbeperkt Verwennerijtjes
Dit zijn kleinere gerechten
van onze speciale kaart
die u onbeperkt kunt bestellen in de
door u zelf gewenste volgorde
vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur.
(De desserts zijn tot 22.00 uur
onbeperkt te bestellen).

NOG 2 WEKEN

voor

..........................................................
Met nieuwe
SRZHUHGE\9DON-XZHOLHUV

0DUNW%&%ODGHO
MXZHOLHUVRXWOHWVWRUHQOLQIR#MXZHOLHUVRXWOHWVWRUHQO

gerechtjes!

€ 27.50 p.p.
exclusief drank

Verwennerijtjes zijn dagelijks te bestellen
uitgezonderd donderdag (sluitingsdag)
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Markt 5A, Bladel, tel. 0497-381775

Huis & aanbod

Wonen in het hartje van
Bladel
Margrietlaan 7, Bladel

ouderslaapkamer

Voorzijde
badkamer

woonkamer
straatbeeld

Onze gezellige verbouwde hoekwoning ligt midden in het centrum van Bladel. De winkelstraat en de school zijn te voet bereikbaar.
Na een aantal jaren met veel plezier in de Margrietlaan 7 te hebben gewoond, zijn we nu toe
aan een nieuwe fase in ons leven. Daarom staat er nu een Te Koop bord in de tuin en dit met
pijn in ons hart.
We hebben onze woning stap voor stap aangepast aan onze wensen, zodat we graag thuis
komen, na een dag hard werken. We zitten vaak in onze ruime woonkamer die voorzien is
van een karakteristieke haard.
Boven is de woning geheel verbouwd en biedt rust en comfort. De badkamer is verbouwd en
twee slaapkamers zijn voorzien van een verlaagd plafond met sfeerverlichting. In de kinderkamer zit zelfs een sterrenhemel. Het volgende project zou de keuken worden. Deze is nog
netjes, maar stond bovenaan ons wensenlijstje om verbouwd te worden.

keuken

We hebben de tuin kindvriendelijk aangelegd en hebben dan ook een tuinhekje om de vijver
geplaatst. De tuin biedt dan nog voldoende ruimte om er een speeltoestel voor kinderen neer
te zetten. In de garage is genoeg plaats voor de auto en fietsen. Wij hebben altijd met veel
plezier in de Margrietlaan 7 gewoond en hopen dan ook dat de toekomstige bewoners er met
evenveel plezier zullen wonen.
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Jumbo Bladel is én
blijft de goedkoopste
supermarkt van de
gemeente
Bladel!
Jumbo Bladel
Gindrapassage 18
5531 CP Bladel
Tel 0497 381940
www.jumbosupermarkten.nl

=============================
OMSCHRIJVING
BEDRAG
=============================

Jumbo Dic
k van Gerw
en
Markt 26
5527 EN
Hapert
Tel 0497
3
39700
www.jumb
osuperma
rkten.nl
=======
=====

Kijk en Vergelijk!

Waar doet u
dit jaar uw
boodschappen?

=======
=======
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=======
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=======
=======
=
COCA COL
A REGULA
R
STATIEGEL
D
1.64
JUMBO S
INAS 150
0
.25
0
M
L
STATIEGEL
D
0.85
JUMBO S
IN APPELS
0.25
15
SPA REIN
E 1000ML 00
1
.59
STATIEGEL
D
0.53
LAYS NAT
UREL
0.25
LAYS PAP
RIKA
1.57
JUMBO EIE
RKOEKEN
1.57
TANDPAS
TA GENTL
0
.89
E
W
CAMP MA
GERE YOG HI
2.69
HURT
JUMBO S
CHARREL
0.91
EI 1
JUMBO H
ALFVOLLE 0
1
.69
M
ELK
JUMBO V
ANILLEVL
1.22
A
HEBRO VA
RK
0.89
AVIKO FR.F ENSSATE
RITES 1KG
1
.22
HALFVOLL
E MELK U
1.74
HT
BB WIKKE
L2
0.65
BECEL LIG 50GR
HT 500GR
0
.75
DE ROODM
ERK SNEL
1.99
F
CHOCOM
VOL 1000
4.85
ML
JUMBO A
PPELMOE
1
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5
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-------------C0013

#0088

-------------DANK U, T

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

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

OT ZIENS

19.50
--------------

11:26:57
--------------

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

---

9JAN201

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

3

---

COCA COLA REGULAR
STATIEGELD
JUMBO SINAS 1500ML
STATIEGELD
JUMBO SIN APPELS1500
SPA REINE 1000ML
STATIEGELD
LAYS NATUREL
LAYS PAPRIKA
JUMBO EIERKOEKEN
TANDPASTA GENTLE WHI
CAMP MAGERE YOGHURT
JUMBO SCHARRELEI 10
JUMBO HALFVOLLE MELK
JUMBO VANILLEVLA
HEBRO VARKENSSATE
AVIKO FR.FRITES 1KG
HALFVOLLE MELK UHT
BB WIKKEL 250GR
BECEL LIGHT 500GR
DE ROODMERK SNELF
CHOCOM VOL 1000ML
JUMBO APPELMOES
KOFFIEMELK HV PK 500
SUBTOTAAL
CONTANT
WISSELGELD

1.13
0.25
0.77
0.25
1.43
0.49
0.25
1.41
1.41
0.80
2.42
0.82
1.52
1.10
0.80
1.10
1.57
0.53
0.67
1.79
4.37
1.02
0.68
0.57
27.15
50.00
22.85

----------------------------------------------------------C0054

#9395

12:21:40 9JAN2013

----------------------------------------------------------DANK U, TOT ZIENS
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Aanbiedingen gelden van ma. 14 jan. t/m za. 19 jan. 2013
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

Markt 25 Bladel

!
tr ing
Tel 0497 381 281

4 Kipvinken

Brood van de week
2.70

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai

11.70

1.90
8.20

Goedemorgen vezels!
Goedemorgenbolletjes

4 st. 2.08

1.45

Geen tijd om boterhammen te smeren en toch gezond
ontbijten. Goedemorgenbolletje wordt gebakken van 100%
volkorenmeel en is gevuld met stukjes gedroogde appel,
rozijnen, cashew-, amandel- en hazelnoten

Vezelknackers

3.40

2.25

Gebakken van 100% speltmeel en bloem en afgewerkt met
pitten een knapperend begin van de dag.

Granola

halen

betalen

Bij aankoop van

14 t/m 19 januari 2013

Desem volkoren

6 4

Saucijzen

250 gram 2,50

1.75

Lijkt op muesli maar is het niet. Granola is een
mengsel van gebrande havervlokken, amandelen, walnoten,
zonnebloempitten, cranberry’s, honing, abrikozenjam en
sinaasappel. Heerlijk in de bioyoghurt!
Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij onze bezorgers.
We brengen het graag bij U thuis!

bakje appelkool-salade

GRATIS

Runder-schnitzels

1
95
4
95
1
75

100 gram

Babi Pangang
uit eigen keuken

500 gram

Verse kip-loempia
per stuk

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag 8.00-18.00 uur
Maandag 8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
Vrijdag
8.00-18.00 uur
Dinsdag
8.00-16.00 uur
Zaterdag
Woensdag 8.00-13.00 uur

Slagerij Henk v. Limpt
Markt 25A - Bladel -

) 386359

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

L'Union Bladel is er klaar voor
46e Solistenconcours staat weer voor de deur
Op zaterdag 19 en zondag 20 januari a.s. wordt in Bladel het Nationaal Concours voor
Solisten- en kleine ensembles gehouden. Het Bladelse solistenconcours is al vele
jaren een begrip in de Nederlandse blaasmuziek- en slagwerkwereld. Veel muzikanten komen al vele jaren naar Bladel. Jong en oud doet mee om hun kunnen te laten
horen aan het publiek en aan de jury. In diverse divisies zijn er prijzen te winnen.
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Zo is er de Sjef van Sambeeck wisseltrofee voor de deelnemer met het hoogste aantal punten in de Eerste divisie. Deze deelnemer is daarmee ook de winnaar van het
concours sectie Blaasmuzikanten.Daarnaast kennen we nog de Sjef Krekels wisseltrofee voor de beste koperblazer van het Solistenconcours, en de Jan Vissersprijs
voor de deelnemer van L'Union Bladel met het hoogste aantal punten.
Verder hebben we de KNFM Verenigingsprijs (sectie blazers en sectie slagwerk) voor
de vereniging waarvan drie deelnemers samen het hoogste aantal punten hebben
behaald tijdens het concours. Tenslotte is er nog de Gemeentelijke wisseltrofee voor
die deelnemer die het hoogste aantal punten heeft gehaald in de Eerste divisie sectie
Slagwerk,en is hiermee de winnaar van het Solistenconcours sectie Slagwerk.
Bij het Solistenconcours kennen we ook een jeugddivisie. Dit is bedoeld om jeugdige
muzikanten te laten wennen aan het podium en aan het spelen voor publiek en jury.
Deelnemers in deze divisie krijgen geen beoordeling in punten, maar een juryrapport
met aanwijzingen en een advies over de divisie waarin zij volgend jaar uit kunnen
komen. Op beide concoursdagen zijn er veel optredens gepland. Op zaterdag zijn er
62 optredens bij de blaasmuzikanten en op zondag zijn er 69 optredens bij de blazers
Bij de slagwerkers zijn er op zaterdag 16 optredens en op zondag 60 optredens.
De jury bestaat dit jaar uit de heer Wensink (blaasmuziek), de heer De Laat (blaas- en
slagwerkmuziek) en de heer Oosterman (blaasmuziek). Concourscommissarissen
zijn Enrico Knoop en Riet van der Weijde. Het Solistenconcours is vooral heel
divers. Er zijn kinderen die muziek maken in de jeugddivisie (t/m 12 jaar), tot aan volwassenen in de hoogste divisie. Je hoort slagwerk in al zijn facetten. Van kleine trom
tot multipercussie. Je hoort blaasinstrumenten van klarinet tot aan bariton, fagot. Een
bezoek aan Den Herd is niet alleen leuk om familie, vrienden of bekenden 'aan te
moedigen', maar ook om te luisteren naar de vele talenten die er aanwezig zijn.
Het solistenconcours wordt gehouden in Den Herd in Bladel. Op zaterdag beginnen
de blazers om 10.00 uur en eindigen rond 20.00 uur. De slagwerkers beginnen op
zaterdag om 12.30 uur en stoppen rond 14.00 uur. Op zondag beginnen de blazers
om 9.30 uur en is het einde voor hen gepland rond 20.30 uur. De slagwerkers beginnen op zondag om 10.00 uur en eindigen rond 18.00 uur. De entree bedraagt voor volwassenen € 3,00 per dag en voor kinderen € 1,00 per dag.
Uiteraard kunt u alles ook nog eens rustig nalezen op onze website: www.lunion.nl.
Koninklijke Harmonie L'Union Bladel verwelkomt u graag in Den Herd.

