
Vliegende start voor
Vosters Onroerend Goed

Huis & aanbod
In onze rubriek ‘Huis & aanbod’ beschrijft u als inwoner
van de gemeente Bladel waarom iemand uw te koop
staande woning wil kopen. Vanwege de gunstige lig-
ging, de kindvriendelijke buurt of misschien wel een
ander uniek verkoopargument zoals een superscherpe
vraagprijs. U kunt het allemaal zelf beschrijven, dus wij
dagen u uit……mail uw verhaal of column naar 
localprint@online.nl.
Ook foto’s zijn van harte welkom en worden, net als uw
verhaal, gratis geplaatst.

Politiek aan het woord
In onze rubriek ‘Politiek aan het woord’ geven wij de
zeven politieke partijen uit onze gemeente via een
column de ruimte om hun politieke visie te laten horen
aan de burgers. Dit kan op een serieuze manier maar
een column mag natuurlijk ook uitdagend, eigenzinnig
of humoristisch zijn. Wij laten het graag aan de politieke
partijen zelf over, mail naar localprint@online.nl

BLADEL – Vosters Onroerend Goed zit alweer bijna een jaar in hun riante kantoorpand aan Marktstaete
in Bladel. Het ambitieuze bedrijf zit flink in de lift en de etalage hangt helemaal vol. ‘De huizenmarkt
trekt weer aan, het vertrouwen keert langzaam aan terug.’

(door Erik Schippers)

ving.’ Collega Ad Schoofs vult aan: ‘De mensen
weten weer waar ze aan toe zijn, ook de regels voor
hypotheken zijn nu een stuk duidelijker. De doorstro-
ming komt weer op gang, te beginnen bij de starters-
woningen. Een paar jaar geleden kon je in Bladel
onder de twee ton geen starterswoning kopen, nu
zijn die wel voorradig. Starterswoningen doen het
goed. Bij de Smis hebben we 47 van de 52 apparte-
menten verkocht, die worden eind maart opgeleverd.
Er zijn er dus nog vijf te koop. Prijsklasse ongeveer 
€ 125.000,— v.o.n. en dat is inclusief berging en een
eigen parkeergarage in de kelder.’

Gemoedelijke sfeer

Bas Paridaans is als student van Avans begin vorig
jaar binnengekomen bij Vosters Onroerend Goed.
Bas over zijn werkzaamheden: ‘Ik heb hier het hele
administratieve proces opgezet en een duidelijke
structuur aangebracht. Momenteel ben ik bezig om
mijn studie in de vastgoedbeleggingskunde in
Rotterdam af te maken. Ik zit twee dagen per week in
Bladel en ben nu vooral bezig met het beheer en

Vosters Onroerend Goed houdt zich primair bezig
met de koop en verkoop van huizen, taxaties en
bedrijfsmatig onroerend goed. Zusteronderneming
Kasteelstaete Vastgoed N.V. richt zich op projectont-
wikkeling, nieuwbouw, verhuur en renovatie.

Starterswoningen

Het zijn spannende tijden op de huizenmarkt maar
Pieter Vosters, de drijvende kracht achter Vosters
o.g., is hoopvol gestemd: ‘Een jaar geleden werkten
we nog bij mij thuis aan de keukentafel. We hadden
een paar panden in de verkoop, nu hangt de etalage
met honderdzestig panden helemaal vol.’ Sales-
medewerker Ruud van Heerwaarden vult aan: ‘Een
volle etalage is natuurlijk mooi maar zegt ook weer
niet alles. Wij gaan met onze klanten in gesprek om
tot een realistische vraagprijs te komen. Een goede
en gezonde voorlichting is daarbij belangrijk. De
gebakken lucht die jarenlang in de huizenprijzen zat
is inmiddels aardig verdampt. In België zijn we ook
actief maar je merkt dat daar de mensen nog moeten
wennen aan de prijsdalingen. In Nederland zijn we
daar inmiddels overheen, daarom is het momenteel
vooral druk met de huizenmarkt in Bladel en omge-
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·  Kinderen staan centraal:
  ook kinderbegeleiding mogelijk
· In goed overleg uit elkaar
· Complete begeleiding van uw scheiding

Echtscheidingspraktijk

Gratis advies en
kennismaking:
30 minuten

www.bemiddelaarbijechtscheiding.nl

Bladel
T 0497 - 38 38 68

Westerhoven
T 040 - 207 60 76

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!

Markt 5a

5531 BA, Bladel

telefoon: 

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl

www.vostersonroerendgoed.nl

PIETER VOSTERS VOOR AL 
UW ONROEREND GOED

NIEUWSFLITS
Fraai appartement met 2 slaapkamers, 

parkeerplaats en berging in het prestigieuze
complex XAVERIUSSTATE. Met 2 balkons

aan fraai gelegen park, nabij de winkelstraat. 
Victor de Bucklaan 24 € 369.000,- k.k.
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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
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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 num-
mer 0900-1232022. 
U hoort van de assistente op welke locatie u in het geval van een con-
sult 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, donder-
dag 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,
kraam zorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), voedings-
voorlichting 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.

dIeReNAMBULANCe eINdhOVeN eN OMSTRekeN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

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 - door -
verwijzing/bemiddeling. Het Zorgloket is gevestigd in het gemeente -
huis, 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.

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 thuis-
verblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en ter-
minale 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 Markt 4, Bladel
(ingang kerkstr. t.h.v. overkapping) ma. van 14.00 tot 20.00 uur
ma. van 11.00 tot 16.30 uur di. van 14.00 tot 17.30 uur
wo. van 11.00 tot 16.30 uur wo. van 14.00 tot 17.30 uur
vrij. van 18.00 tot 20.00 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 aan-
vragen 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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MededelingenALGEMEEN ALARMNUMMER1-1-2

PEFC/30-31-228

PEFC gecertificeerd

Dit papier komt uit 
duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefcnederland.nl
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onderhoud van vastgoed en de contracten die er aan
vast zitten. Het bevalt uitstekend, vooral van Pieter
heb ik al heel veel geleerd.’ Janna Donkers volgt een
opleiding als secretaresse aan het ROC en loopt
twee jaar stage bij Vosters o.g.: ‘Wat me vooral aan-
spreekt is de gemoedelijke onderlinge sfeer op kan-
toor. Ik houd me vooral bezig met de site en zorg
ervoor dat de foto’s en brochures er pico bello uit-
zien. Daarnaast doe ik administratieve werkzaamhe-
den, telefoon en richt ik me ook op de verkoop en het
opstellen van huurcontracten.’ Ruud lachend: ‘En
dropjes voor Pieter halen bij de Aldi natuurlijk..’

Medisch Centrum Bladel

Pieter zelf houdt zich momenteel druk bezig met pro-
jectontwikkeling: ‘In Marktstaete is nog ruimte voor
een medisch centrum, dat zijn we momenteel aan het
onderzoeken. In Valkenswaard hebben we zoiets al
gerealiseerd, dat moet in Bladel ook mogelijk zijn. Ik

denk dan bijvoorbeeld aan een huisartspraktijk maar
ook aanvullende diensten als een fysiotherapeut,
dermatoloog, podotherapeut en een verloskundige.
Daarnaast zijn we bezig met acht kavels achter de
gemeentewerf, daar worden vrijstaande woningen
met bedrijfsruimte gebouwd.’ Bas Paridaans vult
aan: ‘Deze zomer start ook nog De Smis deel III, 24
appartementen die gebouwd worden tussen de
Sportparkstraat en de Victor de Bucklaan in. Dat is
op de plek waar vroeger Marmaris zat. De prijsklasse
zal circa € 165.000,— v.o.n. gaan bedragen. We zul-
len ons dus ook in 2013 zeker niet vervelen.’

Spanje 

Vosters Onroerend Goed is gevestigd aan de Markt
5A in Bladel. Tel. 0497-381775.Internet www.voster-
sonroerendgoed.nl Bezichtigingen zowel overdag als
’s-avonds. Vosters o.g. werkt ook samen met een
Spaanse makelaar en heeft prachtige woningen in
Spanje (vooral Costa Blanca) en Spaanse resorts in
de verkoop. Kijk ook op www.apcspain.com



zATeRdAG 19 jANUARI
17.30 uur: Kerk Hapert (Medium)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon Gildemis St Sebastiaan

zONdAG 20 jANUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert

Casteren
Elisabeth Maria Louwers (f)
Dolf en Kee Teurlings

hapert
Irena Kesicka mndg
Overl. familie Piet Vosters-Kox
Anneke Spooren-v Gompel
Overl. ouders Sleddens-Maas en overl. familieleden
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en
kleink.
Antonia Verhagen-v Dingenen en schoonzoon Piet
Adriaan en Clazien van de Ven
Annette van Sleeuwen-van Laarhoven
Kees Eliëns mndg

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
Frans v Heijst
Kees v Diessen nms echtgenote en kinderen

dINSdAG 22 jANUARI: Steunpunt hapert
09.00 uur: H. Mis

wOeNSdAG 23 jANUARI: kerk Casteren
09.00 uur: H. Mis VeRVALT

dONdeRdAG 24 jANUARI: Steunpunt hapert
09.00 uur: Gebedsdienst

VRIjdAG 25 jANUARI: kerk hapert
09.00 uur: H. Mis

VRIjdAG 25 jANUARI: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

zATeRdAG 26 jANUARI
17.30 uur: Kerk Hapert (Gemengd Koor)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Gemengd Koor)

zONdAG 27 jANUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert

Parochieblad Parochie heilige Severinus - hapert, Parochie St. Pancratius - hoogeloon, Parochie h. willibrordus Casteren

Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum 

schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale eenheid, kerkstraat 1, tel. 360336.

De Pastorale Eenheid

Casteren
Frans v Rijthoven jgt
Jan Castelijns nms bestuur Mariakapel Casteren
Overl. ouders Jansen-Wouters
Jan en Nica v Gestel-Jansen
Pieta Jansen-Swaans
Piet en Jaan Jansen
Maria Sterken en Niek v Hesteren
Jan Jansen en zoon Bert.

hapert
Overl. fam. Boon-Liesting f
Overl. ouders Schilders
Ad en Harrie Schilders
Toon en Jo v Dingenen-Hoeks
Jan en Leny Luijten-Hoeks mndg
Jan vd Put 
Overledenen vd fam. Hermans-Claassen
Joke Hendriks-Wortelboer mndg
Henk vd Heijden jgt
Leo vd Heijden
Overl. ouders Plasmans-van de Aa en dochter Ans

hoogeloon
Pastoor Schepers f
Piet v Leeuwarden en Loes v Leeuwarden-v Boxtel f
Marie v Beers-Wouters
Gerda v Beers-Bartholomeus mndg
Overl. ouders Kerkhofs en Piet Rombouts
Overl. fam. Mollen-v Rooy

deRde zONdAG dOOR heT jAAR

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 aan-
staande 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 huwelijks -
datum bekend is contact op te nemen met Pastoor
Joseph, (Kerkstraat 1, 5527 EE Hapert, tel. 0497-
360336), zodat de voorbereiding en afspraken in goede
banen geleid worden. Ter bevestiging ontvangen jullie
dan een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jul-
lie verwacht worden. 

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 nabe-
staanden 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 aan-
sprakelijkheid 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 belangheb-
benden. 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 schrif-
telijk bericht.

Volgens het Kerkhofreglement is de parochie gerech-
tigd het grafteken en andere voorwerpen te ver¬wijde-
ren, 3 maanden nadat de grafrechten zijn verstreken.
Uiteraard kan men ook zelf zorgdra¬gen voor de verwij-
dering 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 gere-
geld dat het de verplichting van de rechthebbende
is om actief betrokken te blijven bij het actueel hou-
den 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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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
10.15-11.45 uur: bijbelgespreksgroep
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

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: kienen KBO
13.30-16.00 uur: jeu de boules
18.45-22.00 uur: rikconcours

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

De Kloostertuin
Stichting  Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
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

VRIJDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: biljarten
09.00-12.00 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 

ACTIVITeITeN VAN MAANdAG T/M VRIjdAG

Maandagmorgen: Koersbal Den Tref

zIe OOk ONze weBSITe VOOR
ONReGeLMATIGe ACTIVITeITeN:

www. kBO-hAPeRT.NL

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen

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

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

Woonplaats: .......................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................
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© Persbelangen P0930

Kruiswoordpuzzel
Welk winwoord komt er in het balkje?

43 31 29 39 28 53 57 2 59 24 21 35 65

hORIzONTAAL: 1 telefoneren; 6 Europees land; 12
kwaad; 14 grondsoort; 16 oude maat; 18 klaarspelen;
19 uitgeteld; 20 kluit; 22 kindergroet; 23 boom; 24
ledemaat; 25 kolos; 27 bevel; 29 soutane; 31 beman-
ning; 32 broodsmeersel; 34 toestemming; 36 haag;
37 vogel; 38 toespijs; 40 persoonlijk vnw.; 41 duiven-
verblijf; 42 schrijfgerei; 43 ruigte; 46 steen; 48 koning;
49 brandgang; 51 voorgerecht; 53 hoofdtelwoord; 55
voorzetsel; 56 hoop; 58 kledingstuk; 59 hoofddeksel;
60 bezittelijk vnw.; 61 eerwaarde vader; 63 Latijns
voorvoegsel; 64 ontkenning; 66 niet even; 67 repri-
mande; 69 voorzetsel; 70 gebied; 71 nobel; 73 harts-
tocht; 74 prikken.

VeRTICAAL: 2 getij; 3 kwab; 4 keet; 5 rivier in
Spanje; 7 iedere; 8 taille; 9 erfelijkheidsdrager; 10 in
memoriam; 11 klap; 13 toonafstand; 15 kathedraal;
17 papegaai; 19 tap; 21 ongevuld; 24 opgeld; 26
bezittelijk vnw.; 27 vruchtenvocht; 28 arbeidstijdver-
korting; 30 voegwoord; 31 warboel; 32 Europees
land; 33 Europees gebergte; 35 vroegere heerser; 37
keelgeluid; 39 beursterm; 44 edelsteen; 45 twijg; 47
Europeaan; 48 veerkracht; 49 eertijds; 50 cowboy-
feest; 52 public relations; 54 hoogvlakte in Klein-
Azië; 55 zangnoot; 57 scheidslijn; 59 vrouwtjeshert;
60 dwaas; 62 groente; 63 kroot; 65 plaats in
Gelderland; 67 roofdier; 68 raar; 70 zie aldaar; 72
Frans lidwoord. 

Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSING IS: dIAMANTSLIjPeR

Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat: 
AN hOekS, GAGeLSTRAAT 13, 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 onderne-
mers van de Vershof. Zaterdag 19 januari
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Bakker Schellens 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 22 januari tot
18.00 uur, na deze tijd kunnen geen oplossin-
gen meer ingeleverd worden. Uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
De winnaar wordt in de Lantaarn bekend
gemaakt.

Agenda: maandag 21 januari t/m vrijdag 25 januari 2013

Schildersbedrijf Geerts
Schildersbedrijf Geerts T 0497840644
Kruispad 9   M 0620791886
5531 BW Bladel  dre.geerts@chello.nl
BTW nr: NL143024590B01  KvK : 17224459         Rabobank: 12.67.07.766 

Dagverse Scharreleieren
uit de eierautomaat

10 eieren € 1,20 - 30 eieren € 3,50
7 dagen per week geopend van 7:30 tot 21:30

U vindt ons aan 
Klein Terkooyen 4,  5531 NR  Bladel

Meer info op www.duisbladel.nl

Puzzelhoekje

SChOeNMAkeRIj
Cees Siemons

Gespecialiseerd in het repareren van:
van Bommel • Avang • van Lier • Greve

en berg- en wandelschoenen en paardrijlaarzen
dealer van: eastpak - kipling - delsey

Nieuwstraat 20
5521 CC  Eersel
Tel.: 0497-518581
Fax: 0497-519119

Openingstijden:
maandag: gesloten

di. t/m vrij. 9.00-18.00 uur
zaterdag: 9.00-16.00 uurSKNS lid

Repetitie Kinderkoor
in Bladel
op 23 januari a.s.
Nadat wij de kinderkerstviering opgeluisterd hebben,
zijn wij vanaf 9 januari j.l. weer begonnen met de
repetities van het kinderkoor. We gaan liederen
instuderen voor de presentatievieringen van de 1e
communiekanten. Het zou fijn zijn als vele kinderen
van alle lagere scholen in Bladel en omgeving mee
komen zingen en zo de presentatievieringen en de
1e communievieringen tot een sukses te maken. Ook
alle eerste communiekanten zijn welkom om mee te
komen zingen. Het is tenslotte hun feestje. De repeti-
ties beginnen om 13.15 uur en eindigen om 14.15 uur
onder proffesionele begeleiding in het parochiezaalt-
je naast de kerk en zijn om de twee weken. Voor
informatie kunt u terecht bij Femke van Bussel voor
de middag op tel. 0497 381810 en bij Harrie
Castelijns 0646323776. Tot ziens.
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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 2 - 19 januari 2013

hUweLIjkSVOORBeReIdING
Voor de parochies: Bladel en Netersel.

De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle
aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een ker-
kelijk 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 huwelijks -
datum 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 ontvan-
gen jullie een schriftelijke uitnodiging, met de data
waarop jullie verwacht worden. 

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

PAROChIeBeRIChTeN

h. Petrus’Banden Bladel 

2e zondag door het jaar
zaterdag 19 januari, 17.30 uur:
Wijnand Bles en Miet Bles-Kox (namens hun kinderen
(kleinkinderen en achterkleinkinderen), Toon van
Spreuwel en Anna van Spreuwel-Appels, Marie
Verhoeven, Frans Ahout (namens Leny en de
kinderen), bijzondere intentie

zondag 20 januari, 11.00 uur:
Louis en Mien van de Brande-Maas en hun schoon -
zoon Jan Peijs, de overleden ouders Aarts-Jansen en
hun zoon Adrianus en hun doch ter Frieda, Gust van de
Brande en Tiny van de Brande-Gielen, Antoon en
Marieke van de Brande-Thijs, Martine de Groof, de
overleden leden van de K.B.O. in het laatste kwar taal
van 2012: Albert de Bruijn, Louis Roijmans, Marieke
Maas-Krekels, Jos Kokx en Maria van Ham-Vosters,
jrgt. Joke van den Brink- Westerveld

Maandag 21 januari, 8.30 uur: geen intentie

dinsdag 22 januari, 8.30 uur: geen intentie

woensdag  23 januari, 19.00 uur: Jan Keijsers 

donderdag 24 januari, 8.30 uur: geen intentie

Vrijdag 25 januari, 8.30 uur: geen intentie

GedOOPT: Tomas, z.v. A. Hooijen en E. Agudelo
Betancur

kerkbalans 2013
De Actie Kerkbalans is ‘n jaarlijks terugkerende lan-
delijke actie ter ondersteuning van geldwerving voor het
pastorale werk. Onder de naam Kerkbalans doen vijf
kerkgenootschappen een beroep op hun leden voor
een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke
geloofsgemeenschap.

“wat is de kerk u waard”, luidt de slogan van de
Actie kerkbalans.

Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet na -
tuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we ook
in 2013 de Actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen.
De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende
kosten van de plaatselijke kerk: het onderhoud van het
gebouw welk wederom in de steigers staat, de ver-
warming, de verlichting, personeelskosten, pastorale
projecten enz. Het gaat om al die kosten die gemaakt
moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u
welkom te heten. De parochie is in heel hoge mate
financieel afhankelijk van de bijdrage van haar leden.
Er zijn nog te weinig mensen die financieel bijdragen; de
kosten waar de parochie voor staat en die elk jaar hoger
worden komen op te weinig schouders terecht. Vandaar
de landelijke Actie Kerkbalans.
Wil uw parochie haar energie en uitstraling blijven waar

maken, dan zullen we ons daarvoor sterk moeten
maken door niet alleen Te VRAGeN VAN de keRk,
maar ook Te GeVeN AAN de keRk.
Werkgroep Kerkbalans W. Graat

PAROChIeBeRIChTeN 

h.h.Antonius en Brigida Netersel

2e zondag door het jaar 
zaterdag 19 januari, 19.00 uur:
zondag 20 januari, 9.30 uur:
Net van der Heijden-Waalen (namens de Processie van
O.L.Vrouw van Scherpenheuvel), de levende en de
overleden leden van de carnavals vereniging “De
Buntstèkers”

Tuincentrum

GROeNeN
hulselseweg 11, 5531 Pe BLAdeL

ma. t/m do. 9.00-18.00 uur
vr. 9.00-20.00 uur - za. 9.00-17.00 uur

- Tevens vijverspecialist en vijverbioloog
- wij testen GRATIS uw vijverwater.
- Ook hebben wij eigen cadeaubonnen vanaf € 5,-
- wij accepteren ook VVV-IRIS cheques

TuincentrumGroenen
voor alle seizoenen
hét tuincentrum van dé Kempen

www.tuincentrumgroenen.nl - Tel. 0497-360215

 

Persoonlijk
Betrokken
Zorgzaam

Rondweg 26, Bladel (0497) 383 193
www.vdstappen-loonen.nl 

Sniederslaan 17a Bladel  |  Tel. 0497 38 79 36     
info@edelsmidsebladel.nl | www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken de as of vingerafdruk
van uw dierbare in een sieraad
voor een blijvende herinnering.

Bij aankoop van

één kamerplant

de 2e GRATIS
de goedkoopste gratis.

Niet in combinatie met andere aanbiedingen.



Schaatsen noren maat 41 € 25,00, maat 38 € 30,00, schaat-
sen noren raps maat 39 € 75,00 + overschoenen, tel. 382380

GEVONDEN; Twee kleine sleuteltjes op parkeerplaats bij
Oranjehof te Bladel (vrijdag 11 januari), tel. 06-40041687

VERLOREN: Zwarte fleece handschoenen (dames) in Bladel
vrijdag 11 februari, tel. 06-40041687 
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kOOP AANGeBOdeN

Te kOOP GeBRUIkTe FIeTSeN
diverse merken, zowel dames als heren.

Rijwielhandel Arie v/d Meer, 
Oude Provincialeweg 63, hapert, tel. 385126

dIVeRSeN

GRATIS BIjLeS

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

KARWEI SERVICE

J O V IJ O V I
VOOR UW COMPLETE VERBOUWING

• VAN RIOOL TOT DAKKAPEL

• KOZIJNEN
• AFTIMMERMERK VAN PLAFONDS ENZ.
• METSELWERK
• KLEIN LOODGIETERSWERK

• ZINKEN GOTEN

• CARPORTS
• DAKBEDEKKING MET 10 JAAR GARANTIE CERTIFICAAT

• HET VERNIEUWEN VAN PANNENDAKEN EN EVENTUEEL

ISOLEREN VAN COMPLETE KAP, TEVENS ONDERHOUD.
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

Tel. 0497-381085 - Fax. 0497-388854 - Mobiel 06-51352391
Bleijenhoek 16 - 5531 BM  Bladel
E-mail: info@jovi.nl - www.jovi.nl

AD RENIERS
CONTAINERS

Tel. 0497-682368
Mobiel 06 23390214

Netersel

CONTAINERS
voor puin, bouw/sloopafval, bedrijfsafval

snoeihout etc.
Nu ook 2m3 containers

Tevens levering ophoogzand

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOk VOOR eeN INFO-GeSPRek

Rijschool Reniers

Tel.: 0497-641644

www.rijschoolreniers.nl

(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!

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 

Daar wij geen controlen meer hebben uit welke plaats de inzender van het gratis lichtpuntje afkom-
stig 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.

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

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

GRATIS LIChTPUNTjeGRATIS LIChTPUNTje

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

Vrijwilligers
gezocht

voor VVV Bladel
Vind je het leuk om mensen te voorzien van
informatie over onze prachtige omgeving?
kom naar VVV Bladel. wij zijn op zoek naar
enthousiaste informatrices voor baliewerk-
zaamheden en tevens voor de verkoop van
onder andere streekproducten, wandel- en

fietskaarten in onze winkel.
er is een vrijwilligersvergoeding 

van toepassing. 

Interesse?
Mail: admin@vvvbladel.eu

t.a.v. karien hoeks
Bellen mag ook: maandag, 

woensdag of donderdag 
0497-381750

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

Belastinghulp
Ook dit jaar kunnen de FNV en ANBO leden weer
hun belastingaangifte laten verzorgen door de FNV
belastinghulp. Zij worden gratis geholpen bij het ver-
zorgen van hun aangifte inkom stenbelas ting. Het
doen van aangifte is voor vele mensen een groeiend
probleem, want de belas tingbepalingen veranderen
voortdu rend.  

De FNV geeft haar leden al jaren de mogelijkheid de
kosten van betaalde hulp voor het verzorgen van hun
aangifte uit te sparen. Verspreid over het hele land
staat ieder jaar een korps van circa 5000 speciaal
opgeleide kaderleden klaar om andere FNV leden
met het verzorgen van hun belasting aangifte te hel-
pen. Met de hulp van dit korps deden vorig jaar meer
dan 275000 FNV leden hun voordeel 

De FNV en ANBO leden die van deze service gebruik
willen maken, worden verzocht zo spoedig mogelijk
na 1februari een afspraak te maken.

Bij voorkeur via internet op het volgende adres.
www:afspraakmakenfnv.nl
Als u niet beschikt over internet of een e-mailadres.
Kunt u telefonisch een afspraak maken. (Houd uw
lidmaatschapskaartje bij de hand) 

Voor de locatie:  de Nieuwe  Ster te Lagemierde, met
T. v. Dongen, Hoogemierdeseweg 29, Lage Mierde,
tel. 013 5091917(na 18.30 uur).
Voor de locatie:  den Herd te Bladel, met
C. van Lierop, G. Bruninglaan 18, Bladel, 
tel. 0497-383488 (na 18.30 uur)
Voor de locatie: den Tref te Hapert, met
B. de Bresser, Planetenlaan 32, Hapert, 
tel. 0497-384253 (na 18.30 uur)

Aanmelden
vakantieweek
Rode kruis afdeling de zaligheden organiseert
voor hun oudere deelnemers een vakantieweek
in de groepsaccommodatie “de Nieuwe erf” te
diessen, waar u van 22 t/m 26 april 2013 kunt
genieten van de Brabantse natuur en rust.

Een deskundig team van vrijwilligers biedt u een
onbezorgde week met amusement, eten, drinken en
eventuele verzorging.
De eigen bijdrage is € 235,— per persoon.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór 31
januari 2013 bij Ria
Willems telefoon
0497-571206 of An
de Kort telefoon
0497-382866 of
stuur een mail naar:
algemeendezalig-
heden@kpnmail.nl
onder vermelding
van naam, adres en
telefoonnummer.
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TE HUUR
zaalaccommodatie ”De Schop”  van de Blaalse Hoeve

Bets en Phil Cleven, Hofstad 62, 5531 GD  Bladel
tel. 0497-382139 / fax 0497-382729

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

Voor het zelf organiseren van uw:
- Feesten - Exposities - Vergaderingen
- Reunies - Workshops - Verjaardagen
- Jubilea - Cursussen - Promoting

De KempenDe Kempen

Lenen loont!
Gratis met de bibliotheek naar het Spelebos in Best

Bibliotheek De Kempen start dit jaar met een nieuwe
spaaractie voor haar jonge leden. Als zij in februari,
maart en april materialen lenen bij de bieb, sparen ze
voor een gratis toegangskaartje van museum het
Spelebos in Best. 

Alle kinderen van drie tot en met twaalf jaar, die lid zijn
van Bibliotheek De Kempen, kunnen meedoen aan de
actie Lenen loont. In de bibliotheek krijgen ze een gratis
spaarkaart. Vervolgens lenen ze drie aaneengesloten
maanden materialen bij de bibliotheek, zoals boeken,
tijdschriften, voorleesboeken of games. Elke keer krij-
gen ze een stempel op hun stempelkaart. De volle
stempelkaart geldt als toegangskaartje voor het
Spelebos. 
Nog geen lid van de bibliotheek? Het lidmaatschap is
gratis voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Actievoorwaarden
De spaaractie loopt van 1 februari tot en met 30 april.
Een toegangskaartje (voorzien van drie stempels) is
geldig voor één kind, van 1 april tot en met 31 mei 2013.
Per kind dient minimaal één volledig betalende volwas-
sene mee te gaan. Bibliotheek De Kempen werkt bij
deze actie samen met een aantal andere bibliotheken
uit de regio. Kijk voor meer informatie op www.biblio-
theekdekempen.nl. 

Programma bibliotheken
Bladel en Hapert
Peuterquiz
Speel samen met je kind de peuterquiz en maak in tien
vragen kennis met de boeken uit de Prentenboek
TopTien. Alle deelnemertjes aan de quiz krijgen een
kleurplaat. Uit de goede oplossingen wordt een winnaar
geselecteerd; deze ontvangt een leuke prijs.

Waar: in de bibliotheken van Bladel en Hapert.
Wanneer: alle Voorleesdagen.
Tijd: tijdens de openingsuren. 
De deelname is gratis.

Peuter- en kleutermarkt Bibliotheek Bladel
Op zaterdag 26 januari organiseert de bibliotheek een
peuter- en kleutermarkt in de vestiging  Bladel.
Er is een voorleesactiviteit rondom het prentenboek van
het jaar 2013 Nog 100 nachtjes  slapen van Milja
Praagman door Bini Thomassen.
Jolijn Monteiro ( kinderpsychologe) geeft opvoedings-
adviezen voor peuters en kleuters.
Zuidzorg  geeft informatie over Triple  P: een methode
om een positieve opvoedstijl aan te leren
Yvonne Peijs laat iets van peuteryoga zien: 
Hetty Verblackt  is kindercoach. Een kindercoach kan
zowel kinderen als ouders opvoedingsondersteuning
geven. Tijd 10.00 uur - 12.00 uur Toegang gratis

Voorleesactiviteit Nog 100 nachtjes slapen, met
aansluitend: Peuteryoga door Yvonne Peijs
Voor kinderen tot  6 jaar, ook niet-leden zijn van harte
welkom!  De toegang is gratis.

Waar: in de bibliotheek van Bladel.
Wanneer: woensdag 30 januari.
Tijd: 15.00 – 16.30

Tekenen en workshops

De lessen & workshops zijn weer begonnen bij
Creatures tekenatelier & meer in Bladel.
Na onze fantastisch mooie expositie, gevolgd door een
korte adempauze, gonst het weer van de creatieve
bedrijvigheid in het Kinderatelier 7-12 jaar op de woens-
en vrijdagmiddagen.
Naast de lessen tekenen plus bieden we kinderen nu
ook Atelier 3D: ruimtelijk werken met verschillende
materialen zoals textiel, (ijzer)draad, papier-maché enz. 
Instromen kan nog, mail naar info@creaturesweb.nl
Jongeren 12-17 jaar die graag hun creatieve grenzen
verkennen of verleggen, kunnen dit voortaan doen tij-
dens de lessen tekenen plus in ons Jongerenatelier op
woensdag of zaterdag. Op verschillende manieren ga je
aan de slag met potlood, verf, inkt, houtskool, krijt en
collage. Zowel waarnemings- als verbeeldingstekenen
komen aan bod. 
Wij hebben onze adempauze onder andere besteed
aan het ontwikkelen van creatieve workshops voor
diverse leeftijden. Zin om je uit te leven in papier, textiel,
speksteen of zilver? Neem voor meer informatie even
contact op.
info@creaturesweb.nl   /   www.creaturesweb.nl

Nostalgische expositie
In de twee eerste maanden van 2013 exposeren Lien
Rombouts en Ine Clasquin, medewerkster en vrijwillig-
ster van de  dagbesteding Zorgcentrum Kempenland.
Zij vonden het een uitdaging om op een creatieve
manier het huis (bestaat inmiddels bijna 50 jaar), op te
vrolijken met onze  eigentijdse werken.

Vandaar onze expositie die wij noemen 
“MeT eeN kNIPOOG NAAR VROeGeR”

Kruissteekjes en kanten kleedjes op een moderne
manier uitgewerkt. Wij hopen dat u met een glimlach
geniet van deze leuke nostalgie.
Wij hebben er met veel plezier aan gewerkt.

Huize Kempenland, Rondweg 25, Bladel
Vrij entree.

Expo ‘Wandelen in kleuren’
In het Rabohuis
aan de Markt in
Bladel is van 4
januari tot en met
april 2013 de
thema-expositie
‘Wandelen in kleu-
ren’ te zien met
schilderijen van de
kunstenaar Evert
de Boer. Hebt u interesse? Dan kunt u de expositie
bezichtigen tijdens openingstijden van het Rabohuis
(maandag tot donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrij-
dag van 09.00 – 17.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur,
zaterdag van 10.00 – 12.30 uur). 
Meer informatie vindt u op de website van de galerie:
www.artium.dse.nl/design.htm
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SSPPOORRTT
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942
www.vandijckrenault.nl

KLEIN, MAAR 

GROOTS IN SERVICE

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi 

POULe A brt. car. pnt.
1 Jan van Dommelen 20 40 3
2 Antoon Spooren   20 31 3
3 Wil Daniëls 20 28 3

POULe B
1 Frans Kennis 20 27 3
2 Jan vanHout 20 26 3
3 Gerrit Mollen 20 23 3

POULe C
1 Tonny Daniëls 20 58 3
2 Dré Luijten 20 48 3
3 Toon v.d. Heuvel 20 35 3

POULe d
1 Ruud Geboers 40 101 5
2 Jan Huybers 20 42 3
3 Toon van Moll 20 41 3

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi 

POULe A brt. car. pnt.
1 Piet Blankers 40 39 3
2 Tonny Daniëls 40 25 3
3 Herman Wilting 40 29 2

POULe B
1 Harrie van Hoof 40 17 3
2 Kees Schilders 40 15 3
3 Dré Luijten 40 16 2

POULe C
1 Piet Leermakers 40 21 3
2 Antoon Wouters 40 18 3
3 Bert Senders 40 14 2

POULe d
1 Antoon Poppeliers 40 14 3
2 Wim van Hamont 40 12 3
3 Harrie Driessen 40 12 3

v.v. Casteren
PROGRAMMA
zondag 20 januari
Bladella 2 - Casteren 1 14.30 uur (oefen)
HMVV 6 - Casteren 2 11.00 uur
Tuldania 4 - Casteren 3 10.30 uur

Discozwemmen
zaterdag 26 januari gaan we weer discozwemmen.
Voor jeugd van 9  tot  15 jaar. Van 19:00-21:00 uur.
Let op! Entree bedraagt voortaan € 2,50. 

Zorg dat je erbij bent!!

Tot aan de zomervakantie zijn dit de volgende data
van het discozwemmen: 23 februari, 30 maart, 
27 april, 25 mei en 29 juni Noteer het in je agenda!

Groetjes, Zwem- en Polovereniging Platella te
Bladel  (Bossingel 3, 5531 NH)

Uitslag Loterij 30ste
dorsdag
De hoofdprijs de David Brown tractor is gewonnen door
de fam. A. van Herk-Vosters uit Reusel. PROFICIAT !

Nog niet afgehaalde prijzen:
• de 5de prijs  Elektrische Schaafmachine gevallen op
lot 42190
• de 6de prijs  Grote ½”Doppendoos op lot 36052
• de 8ste  prijs  Elektrische Vlakschuurmachine op lot
33104
• de 9de prijs stel Kandelaars groot+kaarsen op lot
34424
• de 19de  prijs Klompen links en rechts maat 44 op lot
40420
• de 11de prijs Zaklamp middelgroot Maglite model op
lot 48486
• de 12de prijs Houten Huissleutelkastje op lot 68186
• de 13de prijs Deutz-Fahr miniatuur trekker op lot
31699
• de 14de prijs een kaarsen en schelpenbak op lot
48451
• de 15de  prijs 16-delige kleine doppendoos op lot
32566
• de 16de  prijs Schoonmaakset in afwasbakje op lot
31015
• de 18de  prijs KÜHN winterdas+pet+sleutelhanger op
lot 54408
• de 19de  prijs Zaklampje in doosje op lot 54297
• de 20ste  prijs KÜHN winterdas+pet+sleutelhanger op
lot 40164

Bovenstaande prijzen kunnen tot 1 maart 2013 na tele-
fonisch overleg  tel . 06.233689 of b.g.g. 0497.388550
afgehaald worden bij Ludwig van Lierop Leemskuilen
14,  5531NL in Bladel.
Tevens willen wij  de WINNAARS en …..iedereen
bedanken die  loten heeft gekocht én de sponsoren, die
deze loterij wederom tot een succes hebben gemaakt!
Bedankt…… en tot  volgend jaar namens de Vereniging
Ouderwets Boeren in de Kempen.

VC Bladel Heren 1 -
Skunk heren 2
In de competitiestand stonden de twee clubs zeer
dicht bij elkaar, dus dit beloofde een spannende wed-
strijd te worden. Bladel begon echter niet scherp aan
de wedstrijd en Skunk sloeg in de eerste set een gat
waardoor ze deze met 25-16 wonnen.
Dit setverlies leek Bladel wakker te schudden want in
de 2de set waren de teams goed aan elkaar
gewaagd en het ging tot het einde toe gelijk op.
Tegen het einde van de set was het Bladel die deze
keer het gat wist te slaan. Ze pakten de set met 22-
25. 

In de 3de set kwam VC Bladel al snel een paar pun-
ten op voorsprong maar aangezien deze voorsprong
relatief klein bleef, was de set toch tot het einde
spannend. Bladel bleef echter constant in hun spel
en ze behielden de voorsprong waardoor ze de set
opnieuw met 22-25 wisten te winnen. 
Met een 1-2 voorsprong in sets kon Bladel met deze
4de set de wedstrijd beslissen. Met goed spel lukte
dit ook en de set werd met 21-25 binnengehaald. Dit
betekende een overwinning van VC Bladel waardoor
ze nu een gaatje geslagen is met een van hun direc-
te concurrenten in de competitie. 

Zaterdag 19 januari hoopt Bladel deze overwinning
een vervolg te geven in een wedstrijd thuis tegen
Were-Di heren 2.

Weer ruimte bij Peuter-kleutergym in Hapert
Op vrijdagmiddag zijn er nog een paar plaatsen vrij voor peuter of kleuters uit Hapert om te gymmen. Peuters
en kleuters die op een speelse manier kennis willen maken met de basisvormen van bewegen kunnen in de
sporthal in Hapert terecht van 15.40 uur tot 16.30 uur. In een gezellige groep leren de kinderen de basisvor-
men van bewegen zoals klimmen, klauteren, rollen, duikelen, springen en rennen. Deze peuter-kleutergroep
van Avanti-Turnivo is bestemd voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Onder gediplomeerde leiding wordt er naast de
basisbewegingen ook aandacht besteed aan omgang in de groep. Kennismaken kan door middel van twee
gratis proeflessen. Hiervoor moet u wel aanmelden bij de ledenadministratie 0497 64 32 62. Meer informatie
over Avanti-Turnivo vindt u op www.avanti-turnivo.nl.

Spelenderwijs leren bewegen
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Sniederslaan 49
5531 EH  Bladel

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

Tel. 0497-381277

Tel. 
0497-360670

OP VRIJDAG GRATIS SAUS
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Kibbeling
van kabeljauw

per bakje4.00  3 bakjes10.00

Tel. 0497-360630

Tel. 0497-360640 Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl

Aanbiedingen

zijn geldig

van maandag 21 januari

t/m zaterdag 26 januari

35+ Stoere Joris kaas
Een boerenkaas uit Brabant. Minder vet en toch lekker! 500 gram5.95

1 Rookworst, 4 Saucijzen
1 Hacheepakket
(500 gr. vlees, uien, kruiden) slechts9.95
Kipreepjes
gemarineerd of naturel 500 gram5.95
Bergspitz 100 gram 1.40
Bij 150 gr.Gebraden rosbief 
100 gramSellerysalade

GRATIS

Stamppot p. portie 500 gr.  3.95

3 hele broden naar keuze5.65
Lambiek van 2,80 voor 1.90
Open kersenvlaai

van 18.50 nu 12.95
6 Tarwebollen, 6 Witte bollen
6 Krentenbollen van 7.40 voor 4.45

Pangasiusfilet 100 gram 1.15
Wrap visbami per stuk 4.95
Wrap kibbelingoosters / piri piri p.st. 4.95

Wintersalade 100 gram.1.95

Bloedsinaasappels
500 gram 0.99
Creta star
Heerlijk zoet en sappig! 
500 gram 0.99
Sante aardappelen
2,5 kilo 1.79
Pruimen Zuid-Afrika
500 gram 1.79

PRIJSKNALLER

SALADE VAN DE WEEK

KASSAKOOPJE
maandag t/m donderdag

4 Kwarkbolletjes 2.00
Vrijdag en zaterdag

4 Appelflappen 4.99

Taartje van varkensrollade, zuurkool
en appelstroop
hoofdgerecht voor 4 personen

Voedingswaarde per persoon: 462 kcal (1946 kj), eiwit 30 g. vet: 20 g
(waarvan 8 g onverzadigd), koolhydraten: 30 g.

Ingrediënten
400 g varkensrollade, 50 g boter, 2 uien, grof gesneden
100 g winterpeen in plakken, 2 teentjes knoflook, 
2 kruidnagels, 2 blaadjes laurier, 2 takjes tijm
250 ml kippenbouillon, 4 eetlepels appelstroop
500 g zuurkool, 30 g roomboter
1 appel (Jonagold), gesneden, 1 glas witte wijn, 400 g aardappelpuree

Bereiding
Kruid de varkensrollade met peper en zout en laat deze rondom dichtschroeien in een pan met hete boter. Verwarm onder 
tussen de oven voor op 160 graden. Voeg de ui, peen, knoflook, kruidnagel, laurier en takjes tijm toe en bak deze even mee
met de rollade. Blus af met de bouillon en doe het geheel in een ovenschaal. Laat de rollade ongeveer 15 -20 minuten in
de oven garen tot een kerntemperatuur van 58 graden. Draai het vlees af en toe om en bedruip het met de jus. Stoof onder-
tussen de zuurkool geduren de 15 minuten in de roomboter, samen met de appelplakjes en een glas witte wijn. Haal de rol-
lade uit de oven, dek af met aluminiumfolie en laat rusten. Verwarm de braadjus, samen met de groenten, op het vuur en
voeg de appel stroop toe. Zeef de saus en laat even in  koken. Snijd de rollade in plakken. Leg een garneerring, die onge-
veer de doorsnede heeft van de rollade, op het bord. Begin met een laagje puree, 2 plakjes rollade, de uitgelekte zuurkool
en weer een laagje puree. Herhaal dit op alle vier de borden. Garneer met de saus van appelstroop.

ZAKKENACTIE:

WINTERVOORDEELACTIE:

Speel-o-theek viert
jubileumjaar in januari
met fotowedstrijd
In oktober 1993 startte speel-o-theek Samenspel in
Hapert. Bijna twintig jaar later leent de speel-o-theek
nog steeds interessant en boeiend speelgoed aan
alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Volop reden om dit
jaar allerlei activiteiten en acties op te zetten om nog
meer naamsbekendheid te krijgen en nog meer
(klein- en oppas)kinderen als lid te werven.
Onze eerste actie: een fotowedstrijd met als thema
“het spelende kind”. Spelen is immers het meest
wezenlijke wat een kind doet. Wij vragen u om ons
uw mooiste, grappigste, leukste foto te sturen van
een kind dat aan het spelen is. Deze foto willen we
daarna graag plaatsen bij krantenartikelen en op
onze website. Er zijn leuke prijzen te winnen!
Stuur uw foto naar: info@speelotheekbladel.nl
Wij kijken er naar uit! 
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GROENTEN

WEEKMARKT BLADEL

BLOEMEN BOEKEN/CD’S GROENTE/FRUIT
VAN HOOYDONK KLEINVAK

VIS SNOEP RESERVE SIERADEN

ONDERGOED KAPPERS-
BENODIGDHEDEN HUISHOUDTEXTIEL
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Markt nu van de kooplieden
Per 1 januari 2013 heeft de Marktvereniging Bladel de organisatie van de weekmarkt in Bladel. eerder werd deze markt georganiseerd door de gemeente. 
door de organisatie over te dragen aan de Marktvereniging Bladel worden de gezamenlijke kooplieden de organisatoren van de markt.

De gemeente Bladel vindt het belangrijk dat de weekmarkt op woensdag blijft
bestaan. Maar omdat de markt voor de gemeente geen hoofdzaak is maar een
nevenactiviteit wilde men de organisatie van de markt kwijt. Adri van Beers van de
kledingkraam is bestuurslid van de marktvereniging. Hij vertelt over de verande-
ringen: “Toen wij als marktkooplieden twee jaar geleden geconfronteerd werden
met een verhoging van het marktgeld van bijna 20% hebben wij met de gemeen-
te een gesprek aangevraagd. We merkten toen dat het niet bij deze ene verhoging
zou blijven. De gemeente wilde wel de markt behouden maar niet dat de markt
hun nog geld kostte. Daarom wilde men de markt kostendekkend maken waar-
voor nog meer verhoging van het marktgeld nodig zou zijn. Voor veel kooplieden
op een middelgrote markt als in Bladel zouden deze verhogingen te veel worden.
Toen hebben wij de mogelijkheden onderzocht om op kosten te besparen. De
conclusie was dat dit niet mogelijk was met de gemeente als organisator van de
markt. Daarna hebben wij het heft zelf in handen genomen en de gemeente ver-
zocht om als marktvereniging de markt te kunnen gaan organiseren. Ook voor de
gemeente was dit een goede optie. De Marktvereniging Bladel is toen opgericht.
Alle kooplieden zijn samengebracht in één vereniging. Op deze manier hebben
alle kooplieden een stem in de organisatie van de markt maar ook de verplichting
om mee te werken aan die organisatie. Na het oprichten en organiseren van de
Marktvereniging Bladel zijn Dick van Eeuwijk en ik  bijna een jaar bezig geweest
met het onderhandelen met de gemeente en het opstellen van alle contracten.
Hierbij hadden we hulp van de centrale vereniging voor de ambulante handel. Ook
marktkramen moesten aangeschaft worden en een wagen voor vervoer daarvan.
Het was een drukke tijd. Alles moest geregeld worden naast je gewone werk als
marktkoopman. Nu rest alleen nog de afronding. Vanaf januari neemt de gemeen-
te dan ook alleen een faciliterende rol in, net zoals dat voor andere detaillisten in
Bladel gebeurt. De gemeente Bladel stelt het marktterrein en elektriciteit ter
beschikking. Door de markt zelf te organiseren worden voor de kooplieden veel
kosten bespaard. Een aantal dingen gaan alle kooplieden zelf doen zoals schoon-
maak van het marktterrein en afvalverwerking. Andere dingen kunnen we veel
goedkoper organiseren en laten doen dan de gemeente zoals het afsluiten van de
markt en de opbouw en het opruimen van de kramen. Dat gaan twee mensen uit
Bladel voor ons doen. Zij doen ook het sluiten en openen van het marktplein. Als
je als marktvereniging zelf dingen organiseert ben je ook zelf verantwoordelijk
maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ik heb er ook alle vertrouwen
in dat de marktvereniging een succes wordt. 
Bezoekers van de markt zullen ook meteen iets van de veranderingen merken. 
De opstelling van de marktkramen verandert vanaf volgende week waardoor deze
meer geïntegreerd gaat worden met de nabijgelegen winkels en horeca. Door de
opstelling te veranderen van drie korte in twee lange rijen kan het publiek in een
ronde langs alle kramen op de markt. 

Ook willen we in de toekomst nog enkele kooplieden aantrekken. Dat is niet zo
gemakkelijk in een tijd waarin er meer kooplieden stoppen dan beginnen op de
markt. Bovendien willen we alleen kooplieden die waar leveren van een goede
kwaliteit. We hebben liever vijftien kooplieden met goede kwaliteit dan vijfentwin-
tig met rommel. En nu hebben we op de markt eigenlijk alleen kooplieden die een
uitstekende kwaliteit verkopen. Zowel de food als de non-food kramen hebben
spullen van een hoge kwaliteit. Dat willen we zo houden.
Ook zullen er meer acties komen op de markt en we zullen meer promotie voor de
markt houden. Dat zorgt ervoor dat onze klanten weer meer bij de markt betrok-
ken raken. Grotere acties met leuke prijzen en korting bij de kooplieden. En wat
meer muziek op de markt. De markt moet gezelliger worden. We vinden het
marktkooplieden belangrijk dat de weekmarkt voor de bezoeker een gezellig uitje
is. Gezelligheid trekt klanten en van onze klanten moeten wij het toch hebben. 

Dus, kom naar de markt en beleef de veranderingen”.

Onze weekmarkt is elke woensdag van 11.00 uur tot 16.00 uur op het markt-
plein in Bladel.
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DEKBEDDEN • TAFELMODEDEKBEDDEN • TAFELMODE
HUISHOUDTEXTIELHUISHOUDTEXTIEL GROENTE V.D HEIJDENGROENTE V.D HEIJDEN

GROENTEN

VISVIS

LOEMPIA’SLOEMPIA’S ONDERMODE - NACHTMODEONDERMODE - NACHTMODE BLOEMENBLOEMEN

KLEINVAKARTIKELENKLEINVAKARTIKELEN GROENTE V. HOOIJDONKGROENTE V. HOOIJDONK SIERADENSIERADEN

KIP AAN ’T SPITKIP AAN ’T SPIT DREAM FASHIONDREAM FASHION

VRIJETIJDSKLEDINGVRIJETIJDSKLEDINGKAASKAAS

BOEKEN/CD’SBOEKEN/CD’S

KAPPERSBENODIGDHEDENKAPPERSBENODIGDHEDEN

BAKKER ’T STOEPJEBAKKER ’T STOEPJE

SNOEPSNOEP

WEKELIJKS
op woensdag

van 11.00-16.00 uur.

wekeLIjkSe AANBIedING

warme loempia’s
per stuk . €   1.10
11 voor € 11.00

Ongebakken

10 voor . €   8.00

OPRUIMING

FLANELLEN OVERTREKKEN
140/220 € 20.00

200/220 € 25.00 240/220 € 30.00

heren spijkerbroeken

vanaf . € 15.00
damesbroeken

jeans en gekleurd vanaf . € 15.00

Racky damesslips

ALTIjd per stuk . €   2.95
Cavello boxershorts

2-PACk . € 19.95

10% KORTING
op de

gehele collectie

Voor al uw reparatie

en zelfmaakmode

elke woensdag

bij u op de markt!

wekeLIjkS
NIeUwe

AANVULLING

Brood van de week

slechts . € 1.25
witte of bruine puntjes

zak . € 1.25

Bij besteding van € 5.00

1 pak kOek
GRATIS

Actie geldig t/m eind februari

30+ Mild 500 gram . € 4.95

30+ Pikant 500 gram . € 5.95

Gegrilde kip
van 5.50 nu . € 5.00

Gegrilde bouten

4 stuks van 6.50 nu . € 5.00

Roombrie
100 gram NU . € 0.79

NIeUw
NIeUw

NIeUw

NIeUw

op de markt

Bloemkool per stuk . € 1.50

witlof per kilo . € 1.95

Versgesneden
groenten

Voor al uw
sieraden

ook zilveren 

zoete sappige 
perssinaasappels
18 voor . € 2.50

Ijsbergsla € 0.95

GekRUIde NOORSe 
kABeLjAUwFILeT

500 gram 

van 8.50 voor € 6.95

AMARYLLIS
2e BOS
GRATIS
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koninklijke onderscheidingen voor P. van hoof en
N. van Rooij uit Bladel

Op 14 januari reikte burgemeester Swachten twee Koninklijke Onderscheidingen “lid in
de Orde van Oranje Nassau” uit. De onderscheidingen werden uitgereikt aan Piet van
Hoof en Nico van Rooij vanwege hun 40-jarig jubileum als vrijwilliger bij de wieler-
avondzesdaagse in Bladel.

P.C. van hoof (19 april1940)
De heer Piet van Hoof is sinds 1973 vrijwilliger bij
Tour- en Wielerclub (TWC) Het Snelle Wiel en
betrokken bij de Bladelse wieleravondzesdaagse. 
Hij is de drijvende kracht achter het binnenhalen van
sponsorgelden en advertenties en hij regelt het druk-
werk. Ook verleent hij zijn medewerking aan andere
activiteiten van de wielerclub, zoals de jeugdronde,
de Acht van Bladel en de fietsvierdaagse. 
Daarnaast is de heer van Hoof sinds 1977 lid, vrijwil-
liger en meervoudig wereldkampioen bij vogelvereni-
ging ‘Vogelliefde’ te Hapert en daarvoor ‘Onze
Vogels’ te Bladel. Er kan altijd een beroep op hem
worden gedaan voor werkzaamheden tijdens lokale,
maar ook diverse nationale en internationale tentoon-
stellingen. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan
de naamsbekendheid van de vogelvereniging en de
vogelsport.  

Verder is de heer Van Hoof al sinds 1956 actief bij Voetbalvereniging Bladella. Na een
actieve voetbalcarrière was hij geruime tijd jeugdleider en later scheidsrechter. 
Ook verzorgde hij vijfentwintig jaar het clubblad ‘De Fakkel’. 
In de periode 2005 – 2008 was de heer Van Hoof betrokken bij de samenstelling van
het fotoboek ‘een Zaligheid in de Kempen’. 

N.A.j.h.M. van Rooij (1 februari 1946) 
De heer Nico van Rooij is sinds 1965 vrijwilliger bij
Tour- en Wielerclub (TWC) Het Snelle Wiel. Hij
ondersteunt vele activiteiten van de wielerclub zoals
De Hel van Netersel, de jeugdveldrit en de Acht van
Bladel. In het verleden konden ook Olympia’s Tour
en de Ster van Brabant rekenen op zijn steun. 
In 1973 stond de heer Van Rooij aan de basis van
de Bladelse wieleravondzesdaagse en hij is sinds-
dien altijd actief geweest voor dit succesvolle eve-
nement. Hij zorgt er onder andere mede voor dat
Cultureel Centrum Den Herd tijdelijk wordt getrans-
formeerd in een sportpaleis. 
Naast de wielerclub kunnen ook Carnavalsvereni -
ging De Muggezifters en de organisatie van de
kerststal in Bladel al vele jaren op hem rekenen. 
Bij de carnavalsvereniging bekleedde hij sinds 1978
diverse functies, zoals lid van de Raad van Elf, lid
van werkgroepen en begeleider bij de optochten.
Sinds 1988 is de heer Van Rooij lid van de groep
Vrienden van de Kerststal. Hij werkt mee aan de
opbouw en afbraak van de kerststal en is aanwezig
tijdens de openingsuren. 

wees alert op eventuele nep asfalteerders!

Een oplettende inwoner van Hoogeloon meldde onlangs dat er bij hem voor de deur
een tijd lang drie Engelse voertuigen stonden. Het ging hierbij om een een zwarte Ford
Mondeo, een witte Mitsubishi-jeep en een Mercedes-vrachtauto uitgevoerd als asfalte-
ringswagen. 

Een viertal personen liepen een tijd lang tussen de diverse voertuigen door, waarna ze
vertrokken richting Hapert. De melder vond het gebeurde vreemd aangezien de vracht-
wagen volgens hem niet de capaciteit had om grootschalige asfalteringswerkzaam -
heden uit te voeren. Het kan zijn dat het hierbij om klussers ging die bij particulieren al
dan niet onder enige druk hun diensten willen aanbieden. 

Uit onderzoek van de politie kwam naar voren dat twee inzittenden van de witte
Mitsubishi-jeep enkele dagen later in Valkenswaard zijn aangehouden voor bedreiging
van een inwoner die niet inging op hun asfalteringsaanbod.

De gemeente en politie vragen u alert te zijn. Mocht u benaderd worden voor dit soort
werkzaamheden ga hier dan niet op in en meld dit meteen aan de politie.  

Openbare besluiten uit
vergadering burgemees-
ter en wethouders

Het college van burgemeester en 
wethou ders heeft in de vergadering van 
8 januari 2013 de volgende 
open bare besluiten genomen: 

  Aanvraag omgevings vergunning
bedrijfs woning dalem 24A hapert
Het college weigert de aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor het
oprichten van een bedrijfswoning aan
Dalem 24A te Hapert.

Besluit op bezwaar om gevings -
vergunning activiteit bouwen kunst -
werk Valensplein hoogeloon
Zeven van de ingediende bezwaren 
worden conform het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften
niet-ontvankelijk verklaard. 
Daarnaast worden drie bezwaar -
 schriften conform het advies van de
commissie ongegrond verklaard. 
Het genomen besluit blijft hiermee in
stand.

Subsidieaanvragen ‘Subsidie regeling
waardering vrijwilligers niet-
gesubsidieerde organisaties 2012’
Het college besluit om de subsidieaan-
vragen van Ziekenbezoekgroep Hapert,
‘t Kwetternest Hapert, Hulp in Nood
Bladel/Netersel, Zorgcoöperatie
Hoogeloon, Ned. Rode Kruis,
Kookgroep Hapert ‘Samen aan tafel’,
Zonnebloem, Hulp in Nood Hapert en
Werkgroep AED toe te kennen. 
De subsidieaanvragen van Dameskoor
Bladel, Jongerenruimte @7 Hapert, 
Ut Dierenwaaike Hapert, Wandel -
3daagse Casteren, BV Rond den Herd,
Stichting Speelbos Bladel, Stichting
Jeugd voor Jeugd, St. Jorisgilde
Hoogeloon, Vrouwenbeweging Hapert,
BV d’n Ouwe Toren, Zanggroep
Medium, Zanggroep Floriaan te Bladel,
Stichting Steunpunt de Kloostertuin
Hapert, BV de Kern Hapert, Dames- en
herenkoor St. Petrusbanden Bladel,
Zangvereniging Plena Leatitia Bladel 
en Podium 10 worden afgewezen.

Bezwaarschrift tegen omgevings -
vergunning herbouw schuur dalem 1
te hapert
Het bezwaarschrift van 12 juni/5 juli
2012 wordt conform het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften van
20 augustus 2012 ongegrond verklaard.
Het besluit tot verlening van de omge-
vingsvergunning van 24 mei 2012 wordt
in stand gelaten in combinatie met het
doorbreken van het voorbereidingsbe-
sluit.

Bestemmingsplan Leemskuilen 21 A
Bladel (Transportbedrijf Van der
heijden)
Het college stemt in met het in procedu-
re brengen van het bestemmingsplan
Leemskuilen 21 A Bladel (herinvulling
terrein Transportbedrijf Van der Heijden).

Uitspraak Raad van State
De uitspraak van de Raad van State 
tot niet ontvankelijk verklaring van de
ingestelde beroepen tegen het 
projectbesluit tot vestiging van 
recreatieve activiteiten aan De Uitgang
12 te Bladel wordt voor kennisgeving
aangenomen. 
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diverse vergunningen

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:

Algemeen
• Op 7 januari 2013 aan Amnesty
International een vergunning is verzon-
den voor het houden van een collecte in
onze gemeente in de periode 17 tot en
met 23 februari 2013.

Bladel
• Op 7 januari 2013 aan Vishandel 
J. Drum & Zonen een vergunning is 
verzonden voor het innemen van een
standplaats gedurende het jaar 2013 op
donderdag van 08.30 tot 13.00 uur op
het marktplein in Bladel voor de verkoop
van vis. 

• Op 7 januari 2013 aan VOF Nguyen & Ly
V.C. Nguyen een vergunning is verzon-
den voor het innemen van een stand-
plaats gedurende het jaar 2013 op zater-
dag van 09.00 tot 17.00 uur op het
marktplein in Bladel voor de verkoop van
vietnamese loempia’s. 

• Op 7 januari 2013 aan A. van den Berg
een vergunning is verzonden voor het
innemen van een standplaats gedurende
het jaar 2013 op vrijdag van 08.30 tot
13.00 uur op het marktplein in Bladel
voor de verkoop van gebraden kip. 

• Op 9 januari 2013 aan M. Broens een
vergunning is verzonden om in geval 
van een langer durende vorstperiode
een ijsbaan te mogen aanleggen op de
rolschaatsbaan aan de Torendreef in
Bladel. De ijsbaan mag van 10.00 tot
uiterlijk 21.00 uur geopend zijn. 

hapert
• Op 4 januari 2013 aan Stichting
Wielerevenementen Snelle Wiel een 
vergunning is verzonden voor het organi-
seren van een jeugd veldrit op 20 januari
2013 van 10.00 tot 15.00 uur aan het
clubterrein van het Snelle Wiel aan de
Lemelvelden. 

• Op 7 januari 2013 vergunningen zijn ver-
zonden voor het innemen van een stand-
plaats gedurende het jaar 2013 op dins-
dag van 08.30 tot 12.30 uur op de Markt
in Hapert aan:

• - P. Duffhues voor de verkoop van 
groente en fruit. 

• - B. Nguyen voor de verkoop van 
loempia’s. 

• - VOF Nieuwkoop voor de verkoop van
zuivel. 

• - Vishandel Krekels VOF voor de 
verkoop van vis. 

• Op 7 januari 2013 aan Vishandel P.
Timmers een vergunning is verzonden
voor het innemen van een standplaats
gedurende het jaar 2013 op zaterdag

van 08.30 tot 17.00 uur op de Markt in
Hapert voor de verkoop van vis.

• Op 7 januari 2013 aan S. Leenen een
vergunning is verzonden voor het 
innemen van een standplaats gedurende
het jaar 2013 op vrijdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur op de hoek
Kerkstraat/ Alexanderhof in Hapert voor
de verkoop van vis. 

Casteren
• Op 7 januari 2013 vergunningen zijn ver-
zonden voor het innemen van een stand-
plaats gedurende het jaar 2013 op
woensdag van 09.00 tot 10.15 uur in de
Zandstraat in Casteren aan:

• - P. van Genderen voor de verkoop van
groente en fruit. 

• - VOF Nieuwkoop voor de verkoop van
zuivel. 

• Op 14 januari 2013 aan Carnavals -
vereniging De Bollemeppers een vergun-
ning is verzonden voor het organiseren
van een carnavalsoptocht op 9 februari
2013 van 13.00 tot 16.00 uur te Casteren
De optocht loopt de volgende route:
Kerkeneind-Wagenbroeken-Dorpsstraat-
Kerkstraat-Kranenberg-Zandstraat. 

hoogeloon
• Op 7 januari 2013 vergunningen zijn
verzonden voor het innemen van een
standplaats gedurende het jaar 2013 op
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur op
het Valensplein in Hoogeloon aan:

• - E. Neggers voor de verkoop van vis.
• - P. van Genderen voor de verkoop van

groente en fruit. 
• - Nieuwkoop vof voor de verkoop van

zuivel. 
• Op 15 januari 2013 aan Gemeen -
schaps  ruimte d’n Anloop een vergun-
ning is verzonden voor ontheffing van
het sluitingsuur in verband met carna-
valsactiviteiten in de nacht van zaterdag
19 op zondag 20 januari 2013 en in de
nacht van zaterdag 26 op zondag 
27 januari 2013. Het sluitingsuur wordt
03.00 uur. 

Deze besluiten liggen vanaf 21 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 onder -
tekenen. 

Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit
wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de
voorzieningenrechter vragen een voor -
lopige 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 griffie-
recht 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. 

Melding

Het volgende evenement is gemeld:

• Een rommelmarkt georganiseerd door
Korfbalvereniging de Klimroos op 
24 maart 2013 van 08.00 tot 17.00 uur
in gemeenschapshuis “den Anloop “,
Hoogeloon.

Deze melding ligt vanaf 21 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 mid-
dags na afspraak. Tegen deze meldingen
bestaat geen bezwaarmogelijkheid.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen

De volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn binnengekomen:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2013-0017 het kappen van 1 kastan-

jeboom, Sniederslaan
67A (ontv.08-01-2013)

BLA-2013-0025 het aanleggen van een
nooduitrit, Veilig Oord 78
(ontv.10-01-2013)

Casteren
BLA-2013-0023 het oprichten van een

Bed & Breakfast
(afwijking bestemmings-
plan), Wagenbroeken 6
(ontv.11-01-2013)

79werk in uitvoering
door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken

Nr. werk Plaats             Periode    Uitvoering

1. Renovatie Valensplein Hoogeloon t/m week 4 2013 Heijmans

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

Bekendmakingen
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Iedereen kan van 22 januari tot en met 
4 maart 2013 schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerpbestemmings-
plan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie
moet u sturen naar de gemeenteraad van
de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA
Bladel. Voor het kenbaar maken van een
mondelinge zienswijze of meer informatie
over dit ontwerpbestemmingsplan kunt u
terecht bij de Centrale Balie of contact 
opnemen met Cees van Hintum van de
afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu  (tel. 0497 - 361 636).

Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de volgende melding op
grond van het Besluit mobiel breken bouw-
en sloopafval is binnengekomen van
Daanen & Rodenburg Sloopwerken BV, in
verband met het plaatsen van een mobiele
puinbreker op Franse Hoef 5 Bladel. Ter
plaatse zal in week drie 1400 ton puin wor-
den gebroken. 

De melding en bijbehorende stukken liggen
van 21 januari tot en met 18 februari 2013,
gedurende vier weken, ter inzage in het
gemeentehuis te 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
een ander tijdstip (telefoon 0497-361636).

Bladel, 19 januari 2013

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns

De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten

hapert
BLA-2013-0024 het plaatsen van gevel -

reclame, Hoogakker 2
(ontv.11-01-2013)

hoogeloon
BLA-2013-0018 het veranderen van een

kantoor in een woonhuis,
De Hoef 12B 
(ontv.07-01-2013)

Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Verlenging beslissingstermijn

De beslissingstermijn op de volgende aan-
vraag voor een omgevingsvergunning is
verlengd:

Nummer Omschrijving en locatie
hoogeloon
BLA-2012-0653 het bouwen van een

woonboerderij met 
bijgebouw en carport,
Dijkstraat ongenummerd

Vergunningen

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0678 het plaatsen van gevel -

reclame, Sniederslaan 35
(verz.10-01-2013)

hapert
BLA-2012-0686 het kappen van 3 eiken,

De Pan ongenummerd
(verz.09-01-2013) er is
een herplantplicht opge-
legd van 3 eiken, te reali-
seren vóór 1 november
2014

BLA-2012-0585 het weigeren van het
oprichten van een
bedrijfswoning, Dalem
24A (verz.15-01-2013)

hoogeloon
BLA-2012-0655 het plaatsen van een dak-

kapel, Volderstraat 6-8
(verz.10-01-2013)

De besluiten en bijbehorende stukken liggen
van 21 januari tot 4 maart 2013 ter inzage bij
de Centrale Balie in het gemeentehuis in
Bladel. Indien u op maandagavond de ver-
leende/geweigerde omgevingsvergunningen
wilt inzien, moet u hiervoor een afspraak
maken (tel. 0497-361636).

Bezwaar 
Als u door het bovenstaande besluit recht-
streeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wet-
houders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA
Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag
dat het besluit aan de aanvrager is verzon-
den. In uw bezwaarschrift moet staan tegen
welk besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoon-
nummer 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 voorzie-
ningenrechter vragen een voorlopige voor-
ziening 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 getrof-
fen, 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. 

wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende melding op grond
van het Besluit algemene regels inrichtin-
gen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is
binnengekomen van Salland Olie
Maatschappij BV, Postbus 123 Kampen, in
verband met het oprichten van een 24-
uurs onbemand tankstation voor verkoop
van motorbrandstoffen op het adres
Diamantweg ongenummerd te Hapert.  

De melding en bijbehorende stukken lig-
gen van 21 januari tot 19 februari 2013
(vier weken), ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis. U kunt daar
terecht op maandag van 9.00 tot 17.00,
dinsdag 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 een ander tijdstip
(telefoon 0497-361636).

Herbestemming terrein Transportbedrijf
Van der Heijden

Ontwerpbestemmings-
plan Leemskuilen 21 A
Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
van 22 januari  tot en met  4 maart 2013
het ontwerpbestemmingsplan
Leemskuilen 21 A  te Bladel ter inzage ligt
bij de Centrale Balie in het gemeentehuis.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in
een herbestemming van het terrein aan de
Leemskuilen 21 A, waar thans een trans-
portbedrijf is gevestigd. Het ontwerp -
bestemmingsplan voorziet op dit terrein in
de bouw van enkele woningen en 
bedrijven. De bedrijvenregeling laat ter
plaatse onder voorwaarden volumineuze
detailhandel / witgoed toe. 

Als u meer wilt weten over het ontwerpbe-
stemmingsplan, kunt u gedurende 
openingstijden terecht bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis. Het gemeente-
huis 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 plannen ook inzien via
www.bladel.nl/bestemmingsplannen. 
Het plan kent het identificatienummer:
NL.IMRO.1728.BPB1028Leemsk21A-
ONTW

Gemeente Bladel  

Bladel 

Casteren 

Hapert 

Hoogeloon 

Netersel 
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Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

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).

voor €27.50 p.p.

exclusief drank

Verwennerijtjes zijn dagelijks te bestellen

uitgezonderd donderdag (sluitingsdag)

Met nieuwe

gerechtjes!
Met nieuwe

gerechtjes!

LAATSTE WEEK

zONdAG

27 jANUARI

OPeN

Guus (19557) - Kater Guus van drie en een half zit graag op 
schoot voor een aaibeurt en houdt van spelen met hengeltjes.

Guus kan bij kinderen en andere katten. Omdat hij problemen krijgt met zijn 
urinewegen, heeft hij een blaasgruisdieet. Heeft u een mandje vrij voor deze 
knappe jongeman?

Ontmoet Guus (19557) in het 
dierenasiel, of kijk op 

www.ikzoekbaas.nl

 Dierenopvangcentrum De Doornakker
De Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven

Tel.: 040-2811358
E-mail: bemiddeling@doc-eindhoven.nl
Website: www.doc-eindhoven.nl
Openingstijden: di: 14:00-20:00, wo-vr: 14:00-17:00 en 
za: 13:00-16:00

JUBILEUMKORTING
oplopend tot 50%

vanwege 5-jarig bestaand
Anke Maas
Markt 26
5531 BC  Bladel
Tel: 0497-381015

OPEN
ma. 13.00-18.00

di. t/m vrij. 9.00-18.00
za. 8.30-17.00

WWW.IL-FIORE.NL

5 jaar

Conversatie Engels
Deze cursus  start op dinsdagmiddag 29 januari, en is
bedoeld voor al diegenen die (nog) geen ervaring hebben
met de  engelse taal en willen bereiken dat ze enige kunde
en durf opdoen om te kunnen omgaan met de meest belang-
rijke dagelijkse zaken in deze taal. Te denken valt hierbij aan vakanties e.d.  Doch
ook op radio en TV komt regelmatig een ‘Engels woord’ voorbij, en niet te verge-
ten ons ‘Computer tijdperk’. Er wordt géén ‘voorkennis’ verwacht van de deelne-
mers.
De cursus omvat 10 lessen, Het maximale aantal deelnemers wordt beperkt tot 9
personen. Documentatie zal per les worden uitgereikt, aanschaf van boek(en) is
dan ook niet nodig.

De kosten voor een cursus bedragen € 30,00 per 10 dagdelen
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via www.kompasbladel.nl of mailen
naar info@hetkompas.nl. Ook kunt u zich opgeven op Torendreef 20, 5531 ET
Bladel.  Info: telefonisch 0497-385069.U bent van harte welkom.
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slechts 75.00
20 kg PLAK

slechts 14.50

2 liter
CARNAVALSTEX

diverse kleuren

slechts 75.00
20 kg PLAK

slechts 14.50

2 liter
CARNAVALSTEX

diverse kleuren

Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674

www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

van den Berg elektro

o n d e r d e l e n  s h o p

OPRUIMING    OPRUIMING
Halogeen inbouw spots

Kantelbaar • 50 Watt • incl. halogeen lampje

Wit van    € 17.95 nu € 9.95
Staal van € 21.95 nu € 11.95
Brons van € 21.95 nu € 11.95

Ter zake…
Plannen bekend van het kabinet Rutte II over
het nieuwe ontslagrecht en de WW
Op dinsdag 29 oktober 2012 hebben de lijsttrekkers van VVD en PvdA de plannen bekend gemaakt die
zij hebben met betrekking tot de arbeidsmarkt en het ontslagrecht. De kern van deze plannen is een
snelle doorstroming van baan naar baan, met een zo kort mogelijke terugval op een uitkering. Duidelijk
is dat het huidige ontslagrecht volledig op de schop gaat.

In hoofdlijnen gaat het om de volgende onderdelen:

het nieuwe ontslagrecht:
Werkgevers zijn straks verplicht om een adviesaan-
vraag in te dienen bij UWV WERKbedrijf voordat zij
een arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen. De cri-
teria voor een rechtmatig ontslag worden in de wet
opgenomen. 
Op dit moment is het zo dat het UWV WERKbedrijf
voorafgaand toestemming dient te verlenen, wil een
werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig
kunnen opzeggen. Dit wordt in het nieuwe ontslag -
recht dus anders, er komt namelijk een verplichte
adviesaanvraag. In plaats van deze route via het
UWV wordt het mogelijk een qua snelheid en inhoud
vergelijkbare procedure in de CAO te laten opne-
men. 

De huidige - veel gebruikte - route via de kanton-
rechter om ontbinding te vragen van de arbeids -
overeenkomst komt te vervallen. Alleen in het geval
wanneer er sprake is van een opzegverbod of indien
tussentijdse opzegging van een arbeids over een -
komst voor bepaalde tijd niet mogelijk is, kan de
werkgever zich nog tot de rechter wenden om de
arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Een ontslagen werknemer kan zich tot de rechter
wenden. Deze zal het UWV-advies zwaar laten
wegen. De toetsingscriteria van de rechter worden
hetzelfde als de toetsingscriteria die het UWV
hanteert.

Ontbindingsvergoeding
Indien de rechter het ontslag onterecht vindt of in
hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij een
ontbindingsvergoeding toekennen van maximaal
een half maandsalaris per dienstjaar met een maxi-
mum van € 75.000,- bruto. De werkgever is niet
gebonden aan het ontslagadvies van UWV
WERKbedrijf. Hij kan hiervan afwijken. 
Echter, indien de werkgever hiervan afwijkt, kan de
rechter het ontslag ongedaan maken. In geval van
een positief ontslagadvies van UWV WERKbedrijf
kan de werknemer ook naar de rechter stappen,
echter in dat geval kan de rechter het ontslag niet

meer ongedaan maken. Er komt geen mogelijkheid
van hoger beroep tegen het oordeel van de rechter.

De bestaande wettelijke opzegtermijn van 1 tot 4
maanden blijft gehandhaafd. Daarnaast is de
werkgever verplicht bij onvrijwillig ontslag (opzeg-
ging) of het niet verlengen van een tijdelijk contract
van minstens een jaar een vergoeding voor scholing
te betalen in de vorm van een transitiebudget. Het
transitiebudget bedraagt een kwart maandsalaris per
dienstjaar met een maximum van vier maandsalaris-
sen. 

Indien het ontslag gebaseerd is op een slechte finan-
ciële positie van de onderneming kan deze verplicht-
ing onder omstandigheden komen te vervallen.

duur ww-uitkering
De duur van de WW-uitkering wordt volgens de kabi-
netsplannen maximaal 24 maanden. 12 maanden
zijn gerelateerd aan het laatstverdiende salaris en 12
maanden zijn gerelateerd aan het wettelijk minimum-
loon. 
Voor 55-plussers die ontslagen worden gaat de
inkomensvoorziening voor oudere werklozen gelden
(IOW), zonder partner- of vermogenstoets en met
sollicitatieplicht. 

Van belang is te realiseren dat het gaat om slechts
kabinetsplannen. De vakorganisaties hebben al
laten weten dat zij deze plannen niet zullen onder -
steunen. Ook bij het MKB bestaat er kritiek. Verder is
het de vraag of de plannen ongewijzigd door de
Tweede en Eerste Kamer komen. 

Wij houden u op de hoogte!

knegtmans Advocaten & Mediators is o.a. gespe-
cialiseerd in arbeidsrecht en ondernemings -
recht. 
In een gratis gesprek of tijdens het gratis
spreekuur op donderdag in westerhoven en in
Bladel van 17.00 tot 18.00 uur geven wij u graag
meer advies en informatie. 
U kunt ons bereiken op 040-2076076 of 0497-
383868. 

Singer songwriters
middag in Podium10
Op zondag 27 januari verzorgen weer twee regiona-
le singer songwriters een sfeervolle muzikale mid-
dag in Podium10. Che uit eindhoven en Nele van
hout uit Bladel.

Che is een zanger met gitaar die op een creatieve
manier zijn verhaal kwijt wil en dit telkens verpakt in een
liedje. Soms is het rustig, vaak energiek maar het is
altijd een waardevol verhaal dat wordt verteld. Che
heeft met verschillende formaties de grote en kleine
podia in het land al beklommen. In Podium10 zal hij
muzikaal vertellen wat hij ziet, hoort en meemaakt.

Nele van Hout (17) maakte haar debuut tijdens het
Open Pius Podium. Vorig jaar trad ze voor het eerst
naar buiten tijdens het Open Ary festival in Eersel.
Hoogtepunt tot nu toe was de overwinning van een sin-
ger-songwedstrijd in Southampton. Nele studeert
Internationaal Music Event en Entertainment aan de
Fontys Hogeschool en krijgt zanglessen van Marcia
Savelkoul.

Singer Songwriters middag op 27 januari in podium10
Biezeveld 10 Bladel. Zaal open 14.30 uur. Aanvang
15.00. Entree gratis zie: WWW.podium10.nl
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Zittingsavonden C.V. de Muggezifters
Vrijdag 25, zaterdag 26 januari, vrijdag 1 en zaterdag 2 februari 2013, aanvang avonden 19.49 uur.

Programma
Het programma van de zittingsavonden
2013 belooft veel goeds. Cabaret, dans,
muziek, zang, kolderieke humor, tonpra-
ten. Alle ingrediënten zijn aanwezig om
er weer gevarieerde avonden van te
maken. Dit jaar niet alleen artiesten van
eigen bodem, maar ook twee gelouterde
tonpraters van buiten Bladel. En niet de
minsten: Hans Verbaarschot uit Deurne,
die in zijn creatie als Bolletje Pretvet al
heel veel publiek heeft laten lachen en
Rob Kemps uit Best die enkele jaren
geleden nog furore maakte in het televi-
sieprogramma “LAMA gezocht”. Twee ijzersterke
tonpraters, die hun sporen al dik hebben verdiend.
Terug naar onze Bladelse deelnemers. Nadat de
spits van de avonden is afgebeten door de mini’s
van dansformatie High Energy, betreedt Jan
Smets als Blaalse Wèndbuil het podium. Jan zal
op zijn bekende manier de Bladelse gemeenschap
weer op de hak nemen. Nieuw dit jaar is het optre-
den van de Percussie Groep L’Union (de PGL).
Deze drummers zullen ons verrassen met een
muzikale act, waar ze in Brazilië jaloers op zullen
zijn. Ook de junioren en senioren van dansforma-
tie High Energy zullen hun danskunsten op het
podium vertonen. 
Na de pauze treden de gezusters weer voor het
voetlicht. Petri Jobse, Marjo van Herk en Nienke
van Lieshout zullen ons als de gezusters Rita, Bets
en Jo vermaken met hun liedjes en kolderieke
sketches. Dit geldt ook voor Sem van de Borne die
vorig jaar bewezen heeft dat cabaret hem als geen
ander ligt. In de finale zal het carnavalslied 2013
gezongen worden door Christian Goossens en Jos
Lenssen. De deelnemers hebben er zin in en jullie
toch ook!  Op donderdag 24 januari zullen de
artiesten de leden van de Katholieke Bond van
Ouderen Bladel vermaken. Deze avond begint om
19.11 uur. 

Ondersteuning
De optredende artiesten zullen muzikaal onder-
steund worden door het muggencombo, bestaan-

de uit Jack Knook (bas), Guido Krekels (gitaar en
sax), Louis Kaethoven (drums) en Jos Kaethoven
(toetsen). 
De presentatie  is in de vertrouwde handen van
Harrie Fiers.

Afscheid
Wie geen ondersteuning meer zal verlenen, en dit
doet alle mensen die bij de zittingsavonden betrok-
ken zijn pijn in het hart, is JAN VAN AVENDONK.
Jan heeft na heel veel jaren trouwe dienst bij de zit-
tingsavonden besloten ermee te stoppen. Jan was
de verbindende schakel tussen de deelnemers en
de Muggezifters. Jan deed dit met veel overgave
en heel veel plezier. We zullen hem missen, niet
allen wij als carnavalsvereniging, maar ook zeker
de vele deelnemers die Jan de afgelopen jaren
begeleid heeft. Wat we misschien het meest zullen
missen is zijn oproep tot stilte in de foyer, als deel-
nemers op het podium hun act deden. Jan liep dan
door de foyer en zei alleen maar: sssst… sssst…. 
Oprechte dank Jan, namens heel veel zittings-
avond deelnemers. 

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  p.p.).

Voorverkoop in Den Herd.

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 kaar-
ten worden verkocht of gratis verstrekt aan leden, dona-
teurs 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 kaar-
ten te kopen á € 2,- per kaartje. Dat kan op maandag 21
januari 2013 tussen 18.00 en 21.00 uur in Den Tref.

Bent u nog geen donateur? Kom dan ook op maandag-
avond tussen 18.00 uur en 21.00 uur naar Den Tref en
meldt u aan als donateur. U krijgt dan tevens 2 gratis
toegangskaarten voor het carnavalsconcert van 1 en 2
februari.

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!!!

kunst adelt
muziekvereniging

‘De Wappers’ presenteren  Blaalse Carnavalsschlager 
Bladel. Zondag 6 januari 2013 vond in Cultureel
Centrum ‘Den Herd’ in Bladel de jaarlijkse ‘Bonte
Muggeparty’ plaats. Tijdens de druk bezochte amuse-
mentsmiddag, georganiseerd door de Bladelse
Carnavals Vereniging ‘De Muggezifters’, werd naast de
Jeugdprins van Bladel ook de 42e Prins der Mugge -
zifters bekend gemaakt. Een ander hoogtepunt tijdens
het geslaagde carnavalsfestijn was het optreden van
het feestduo ‘De Wappers’ welke de Blaalse Carnavals -
schlager 2013, ‘Okee Doe Mee’ presenteerden.

Een klein jaar geleden werden ‘De Wappers’ Christian
Goossens en Jos Lenssen reeds benaderd door de
Blaalse ‘Muggezifters’ of men wellicht interesse had om
de Carnavalsschlager 2013 van Bladel te maken. Een
eervolle uitnodiging voor het duo welke geen onbeken-
den zijn binnen het carnavalswereldje en beiden onder
andere reeds de scepter gezwaaid hebbend als Prins
Carnaval. Na de nodige voorbereidingen werd de car-
navalskraker ‘Okee Doe Mee’ halverwege december
2012 opgenomen in de professionele muziekstudio
‘Del-Fy Records’ in het Belgische Lommel. De tekst van
de sfeervolle meezinger kwam uit de pen van ‘De
Wappers’ in samenwerking met Henny Weijmans, zan-
ger/entertainer en succesvol tekstschrijver van tal van
Nederlandstalige hits. Gezien het succesvolle debuut-
optreden van ‘De Wappers’ tijdens de zeer geslaagde
‘Bonte Muggeparty’ op zondag 6 januari jongstleden
belooft men de komende tijd nog veelvuldig van ‘De

Wappers’ en hun gloednieuwe Blaalse Carnavals -
schlager ‘Okee Doe Mee’ te gaan horen. 

Fotobijschrift: Duo ‘De Wappers’ maken Blaalse
Carnavalsschlager 2013 ‘Okee Doe Mee’
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Ter zake…

0497-38 25 19  www.kahlo.nl-7940

Speciaal voor de 
ondernemende 

    ln.olhak.www915283-

Speciaal voor de 
ondernemende 
lezers van de Lantaarn

korting op een 
ordPress Site

Aanbieding geldt t/m maart 2013

Een andere ontwikkeling is dat in de laatste jaren het
aantal zzp’ers in Nederland gestaag groeit.  Steeds
meer mensen nemen het heft in eigen handen en
gaan ondernemen.  En waarom niet? Nederlanders
zijn van oudsher ondernemende handelaars dus het
zit ons in het bloed. 

Daarentegen gaat  het een grote groep doorgewin-
terde handelaars niet voor de wind. De detailhandel
moet steeds vaker met lede ogen aanzien  dat de
winkel niet langer de enige plaats is waar de consu-
ment zich oriënteert en koopt. De informatie-, ver-
koop- en servicefunctie van de detailhandel wijzigt
drastisch. En hierdoor kan het gebeuren dat een win-
kel haar deuren voorgoed moet sluiten en uit het
straatbeeld verdwijnt. Jammer, want een dagje shop-
pen zonder gezellige winkeltjes smaakt als een
glaasje champagne zonder bubbels…

Maar of we het nu leuk vinden of niet: 
klanten en aanbieders vinden én ontmoeten
elkaar steeds vaker op internet.

Bent u zzp’er? Of winkeleigenaar? Ga dan na hoe u
op zo professioneel mogelijke wijze uw product of
dienst onder de aandacht kunt brengen van het sur-
fende publiek. Vaak is het opzetten van een eigen
website (nog steeds) de beste oplossing.

Is dat duur? een eigen website?

Nee, de kosten voor een eigen site hoeven niet de
pan uit te rijzen.  Voor zo’n € 450,- kunt u de digitale
wereld verrijken met een aardige site.  Er zijn name-
lijk  verschillende systemen die door een webbureau
redelijk snel te installeren zijn en waarmee u zelf de
content (inhoud) makkelijk kunt bijhouden.  Zoals
JOOMLA en WordPress. In het kort komt het erop
neer dat als u een site wenst waarop u voornamelijk
nieuwsberichten en foto’s wilt plaatsen,  WordPress
voldoet.   Wilt u meer,  zoals bijvoorbeeld een uitge-
breid gebruikersbeheer voor leden van een vereni-
ging, dan is JOOMLA beter. 

webshop in jOOMLA of wordPress?

Met zowel JOOMLA als WordPress kunt u een eigen
webshop starten. Lange tijd is JOOMLA de absolute
koploper geweest als het gaat om de installatie en
gebruikersvriendelijkheid van de shop. Maar
WordPress is inmiddels alleen maar gegroeid. Te
horen aan de positieve feedback die ik van klanten
krijg,  is WordPress  meer dan goed bezig.
WP-Webshops zijn optimaal vindbaar in de zoekma-
chines, ze zijn veilig, er zijn veel betaalmogelijkheden
en de klant kan ook bestellen via de smartphone of
de bestelstatus volgen. Ook voor de webwinkelei-
genaar zijn er diverse mogelijkheden zoals het plaat-
sen van aanbiedingen, voorraadbeheer en nog veel
meer.

Door Karen Nijst, bureau Kahlo Webdevelopment &
Copywriting te Hapert.

Ook een wordPress site?

knip onze advertentie uit,  en ontvang 15% kor-
ting op een wordPress-site.

Uw klanten zitten steeds vaker online!
Breid uw onderneming of winkel uit met WordPress
Wij Nederlanders zijn een bedrijvig volkje en dat blijkt op internet.  Maar liefst 94 procent van de huis-
houdens beschikt over een internetverbinding. Ons land is daarmee koploper in de Europese Unie
gevolgd door Luxemburg (93%), Denemarken en Zweden (beide 92%). 
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Wat is mogelijk met een WordPress Webwinkel? 

• Optimale vindbaarheid in 

zoekmachines 

• Veilige verbinding 

• overzicht bestellingen 

• vele betaalmethoden 

 zoals Ideal, PayPal, Google 

Checkout, CreditCard etc 

• inzicht in de facturen 

• direct een pakbon printen 

• productbeheer 

 

• Productbeoordelingen 

• Aanbiedingen plaatsen 

• Product variaties (kleur/formaat) 

• Compleet verzendbeheer 

• Verzendkosten per land,  per 

continent,  per gewicht, per prijs 

• Kortingcoupons 

• Automatisch PDF factuur na 

bestelling 

• Voorraadbeheer 

• Etc, etc 
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eXPOSITIeS/TeNTOONSTeLLINGeN

ALFRA dOSeeR- eN weeGMUSeUM
Locatie: Rondweg 12, Bladel (naast KSE), tel. 383818.
Alleen op afspraak te bezoeken.

Elke woensdag
heeMkAMeR PLAdeLLA VILLA
Locatie: Bleijenhoek 57, Bladel. Tel. 0497-388616
Open: 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur.

zaterdag en zondag
GALeRIj de kORT
Locatie: O. Nassaulaan 2, Bladel, tel. 0497-386914
Open: za en zo van 13.00-17.00 uur en op afspraak.

1e en 3e zondag van de maand
BezIChTIGING hAPeRTSe GRAANMOLeN
Locatie: Molenstraat 34, 5527 GB Hapert.
Open: 10.00-16.00 uur en op afspraak.
Info: www.molens.nl

t/m 24 februari
eXPO jAN VAN PUTTeN - OLIeVeRF OP dOek eN
MAThILde VAN hOOF - zILVeReN SIeRANdeN 
Locatie:Galerie De Kunstkamer, Hoofdstraat 49,
Hoogeloon, tel.0497-681984
Open: za en zo van 13.00-17.00 uur en op afspraak.
Gesloten op 9 en 10 februari 2013
Info: www.galeriedekunstkamer.nl

t/m april
TheMA - eXPOSITIe: wANdeLeN eN kLeUReN
Schilderijen van evert de BOeR
Locatie: Rabohuis, Markt, Bladel
Open tijdens kantooruren
Info: www.artium.dse.nl/design.htm

eVeNeMeNTeN

zaterdag 19 en zondag 20 januari
NATIONAAL SOLISTeNCONCOURS
Voor blaasmuzikanten en slagwerkers
Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Org. Koninklijke Harmonie L’Union
Info: www.lunion.nl

zondag 20 januari 
jeUGdVeLdRIT hAPeRT
Locatie: Parcours De Lemelvelden, 
Burg. v. Woenseldreef, Hapert
Aanvang: 12.00 uur. Org. Het Snelle Wiel
Info: www.hetsnellewiel.nl

zaterdag 19 en zondag 26 januari
zITTINGSAVONd VUR hAOPeRT, dUR hAOPeRT
Locatie: Den Tref, Alexanderhof, Hapert
Aanvang: 20.13 uur. Entree: € 6,00
Org. CV De Pintewippers
Info: www.pintewippers.nl

zondag 20 januari
wINTeRwANdeLING
Afstanden van 10, 15, 20, 30, en 40 km
Start: Hoeve Biestheuvel, Hoogcasteren 25, H’loon
Tijd: vanaf 8.00 uur. 
Inschrijfgeld: € 3,00 - € 4,50
Info: www.olat.nl en Joop Wesseling 073-503322
Org.: wandelsportvereniging Olat St. Oedenrode

dinsdag 22 januari
wINTeRAVONdLezING MeT jUSTIN PARdOeN
Locatie: Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert
Org.: Rabobank de Kempen West 

vrijdag 25 en zaterdag 26 januari
1e en 2e zITTINGSAVONd
Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4, Bladel 
Aanvang: 19.49 uur. 
Entree: € 11,00
Org. CV De Muggezifters
Info: www.muggezifters.nl
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Huis & aanbodMarkt 5A • Bladel • tel. 0497-381775

Comfortabel wonen in een kleine
dorpskern met pit Laaibeemden 7, Casteren

Wanneer u rustig wilt wonen, maar toch in een kind-
vriendelijke woonwijk in een zeer actief dorp met een
bloeiend verenigingsleven, vragen wij uw aandacht
voor onze woning. Wij bieden een vrijstaand woonhuis
in Casteren  te koop aan in verband met onze persoon-
lijk gewijzigde woonwensen. De zeer functioneel  inge-
deelde  woning biedt royaal ruimte voor een  gezin met
kinderen, en of voor een  beroepsuitoefening  aan huis.

De woning van boven naar beneden: Zolder is  bereik-
baar door middel van een vaste trap, de twee slaapka-
mers op zolder zijn momenteel ingericht als speelkamer
voor onze kinderen. Midden gedeelte van de zolder
heeft vaste kasten met schuifdeuren en is  geschikt om
wasgoed te drogen en te strijken.

Op de eerste verdieping bevindt zich een apart toilet,
een ruime badkamer met ligbad,  aparte douche en
twee wastafels. Verder twee slaapkamers van 14m2 en
de ouderslaapkamer van 28m2 met inloopgarderobe-
kast en openslaande  deuren naar het balkon met een
prachtig uitzicht op de achtertuin.

Begane grond: Wanneer je binnenkomt via de voordeur
is meteen rechts de trap naar boven en aan de linkerzij-
de een kamer die momenteel is ingericht als kantoor/
studieruimte. Deze kamer heeft vaste kasten met
schuifwanden en is ideaal voor het opbergen van speel-
goed. De strak ingerichte woonkamer biedt ruimte voor
een grote  eettafel  en een ruime TV zithoek. De combi-
natie van veel ramen en gebruik van lichte kleuren geeft
een heerlijke ruime sfeer en veel zonlicht in de woonka-
mer. Met de openslaande  tuindeuren haal je  de achter-
tuin binnen. Midden in de woonkamer is een moderne
schouw met gashaard. Op een koude winteravond is je
huis  in een snel tempo op aangename temperatuur. 

De woonkeuken (uitzicht op de achtertuin) biedt vol-
doende leef ruimte. Alle noodzakelijke keukenappara-
tuur is aanwezig. Er is ook nog een zeer grote en prak-
tische ingerichte kelderkast  voor de opslag van provi-
and, die ook  ruimte biedt voor een extra koelkast. 

In de bijkeuken staat de wasmachine en droger met
daarboven een  vaste kastenwand en is de toegang

naar een modern toilet. De achtertuin is vrij gelegen en
kindvriendelijk. Deze wordt momenteel hoofdzakelijk
gebruikt voor de  trampoline, schommel, tuinhuisje en
zandbak. Daarnaast blijft er toch nog voldoende ruimte
over voor een terras in de zon. Een heerlijk plekje om te
zitten is onder het  overdekte terras bij  de open haard.
Van het vroege voorjaar tot in het late najaar is het heer-
lijk genieten bij een knappend houtvuurtje.

De garage en fietsenschuur(beiden met zolder) bieden
alle ruimte voor opslag en hobby.

Gezamenlijk met de buren (Laaibeemden 5)  is de voor-
tuin aangelegd met een  Franse architectuur (staat voor
symmetrie, veel buxus  en onderhoudsvriendelijk)

Ons  besef van een moeilijke woningmarkt heeft ons
doen besluiten ons huis serieus in prijs te verlagen en
scherp aan te bieden, 

VRAAGPRIJS  € 425.000,00 K.K.

Kortom, mocht je geïnteresseerd zijn in onze zeer goed
onderhouden, praktische en toch sfeervolle woning,
neem contact op met Vosters Onroerend goed in Bladel
0497-381775 

Voor uitvoerige omschrijving van de woning:
zie  www.vostersonroerendgoed.nl 
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Tel 0497 381 281

21 t/m 26 januari 2013

tring!

 

Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij onze bezorgers.
We brengen het graag bij U thuis! 

Markt 25 Bladel

Brood van de week 

Vezelbrood     4 ons 1.95 1.35

Goedemorgen vezels!

 

Goedemorgenbolletjes 4 st. 2.08 1.45

Vezelknackers              3.40 2.25
Gebakken van 100% speltmeel en bloem en afgewerkt met
pitten een knapperend begin van de dag.

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

Granola             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!

Vlaai van de week 

Chocomoussevlaai   14.50 10.15
35% meer vezels 35% minder koolhydraten

Slagerij Henk v. Limpt
Markt 25A -  Bladel - ) 386359

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

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

Filé Carré 6 halen 4 betalen

Geschnetzelte
500 gram  495

Bij aankoop van 500 gram

Hollandse Hachee kant en klaar
bakje RODE KOOL GRATIS
Cordon-Bleu

4 voor  595

Gevuld stokbroodje
3 voor  695

Lunch ma-zo   12.00-17.00 uur € 17,95
Diner ma-wo  17.00-22.00 uur € 22,95
Diner do-zo* 17.00-22.30 uur € 24,95
Kinderen 4 t/m 11 jaar € 12,50
2,5 uur onbeperkt eten   Reserveren is gewenst
*geldt ook voor feestdagen

Markt 3  l 5531 BA  Bladel  l Tel. 0497-388456 / 387243  l www.restaurantnagoya.nl

SSUUSSHHI & I & GGRRIILLLL RREESSTTAAUURRAANNTT

JAPANS RESTAURANTJAPANS RESTAURANT OPENINGSTIJDEN:
maandag en woensdag  
van 12.00 tot 22.00 uur

donderdag t/m zondag
van 12.00 tot 22.30 uur

DINSDAG GESLOTEN

Japans restaurant Nagoya gooit hoge ogen met haar Sushi en levert aan
diverse viswinkels en supermarkten in Nederland. In navolging op dit succes
is nu ook de ‘Sushi-Catering’ geïntroduceerd. Heerlijke Sushi voor uw feest,
jubileum, vergadering of bij u thuis!

Vraag naar de voorwaarden. Om u goed van dienst te kunnen zijn is vooraf reserveren gewenst.

Maximaal één bon per persoon

Markt 3 - 5531BA  Bladel - Tel: 0497-388456/387243  www.restaurantnagoya.nl

Knip uit,
ga heerlijk eten

en verzilver deze
waardebon!

JANUARI
WAARDEBON

Met een Swissfl ex®-
slaapsysteem slaapt 

u gegarandeerd 
beter.

Nieuw: 
nu 90 dagen 

garantie: 
niet goed, 

geld terug!

Bekijk hier 
hoe slaapcomfort
 tot stand komt.

Heuvelstraat 5 

Veldhoven 

040 - 295 42 33 

www.houseofbedding.nl

Boxsprings - Matrassen en Bodems - Slaapkamers - Kasten - Waterbedden 

Op zaterdag 26 januari is er een 
TÜV gecerti� ceerde slaapspecialist 
van Swiss� ex® voor u beschikbaar.

Aanbiedingen gelden van ma. 21 jan.  t/m za. 26 jan. 2013
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand  


