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De Kloostertuin nu ook
aan D’n Overkant

HAPERT – Afgelopen vrijdag nam Steunpunt De Kloostertuin een extra ruimte in gebruik. Omdat de
Kerkstraat alleen maar hoeft te worden overgestoken lag de naam van het nieuwe onderkomen al een beet-
je voor de hand: D’n Overkant. Wethouder Joan Veldhuizen onthulde het nieuwe naambord onder grote
belangstelling van vrijwilligers en genodigden.

(door Erik Schippers)

een medische indicatie en de ontmoetingsruimte biedt
dagelijks volop vertier aan de Hapertse ouderen. Er
wordt gebiljart en gekaart maar ook gekiend of een par-
tijtje jeu de boules gespeeld. Gezellig samenzijn dus,
alleen groeide ‘het steunpunt’ langzaam maar zeker uit
haar jasje. Tijd voor uitbreiding dus…

Zorg en kwaliteit van leven

Voorzitter van de Kloostertuin, Antoon Poppeliers, stond
in zijn openingstoespraak allereerst stil bij het plotselin-
ge overlijden van Harrie Spooren uit Hapert. Het was
juist Harrie die - samen met enkele andere vrijwilligers -
het nieuwe onderkomen van top tot teen keurig geschil-
derd had. Antoon benadrukte in zijn welkomstwoord het
belang van de talrijke vrijwilligers die het succes achter
Steunpunt De Kloostertuin vertegenwoordigen. Verder
was de enthousiaste voorzitter erg in zijn nopjes met het
nieuwe onderkomen, dat onder andere gebruikt zal wor-
den voor vergaderingen, bijeenkomsten en om te kaar-
ten. Zorg en kwaliteit van leven staan centraal in Hapert,
‘D’n Overkant’ biedt mogelijkheden om deze kwaliteit te
behouden en waar mogelijk te verbeteren.  Wethouder
Joan Veldhuizen benadrukte de opvallende ontwikke-
ling van de alsmaar groeiende Kloostertuin die in een
grote behoefte voor ouderen en chronisch zieken voor-
ziet. Volgens de wethouder wordt er in Nederland heel
veel over samenwerking gesproken maar laat juist
Hapert zien hoe zoiets daadwerkelijk in praktijk wordt
gebracht door met gevoel voor realisme en bescheiden-
heid voor de juiste oplossingen te blijven kiezen. De
gemeente is blij met het uitgangspunt van De
Kloostertuin om ouderen zo lang mogelijk in het eigen
dorp te kunnen laten wonen, ‘daar gaat het uiteindelijk
allemaal om.’ 

Steunpunt De Kloostertuin bestaat in februari vijftien
jaar en is in de loop van die jaren uitgegroeid tot een
multifunctioneel dienstencentrum bij uitstek. Van de
wijkzuster tot een klussendienst, maar ook een diag -
nostisch centrum, een zorgloket en mogelijkheden voor
thuiszorg, dagopvang of dagverzorging op zorgboerde-
rij ‘De Ganzestart’. De Kloostertuin is ruim opgezet: er
zijn dertien aangepaste woningen voor mensen met

Alleen huren sauna ook mogelijk!

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel

Gemeentelijke informatie op pagina 12 t/m 15

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
Wegens goede resultaten zijn wij 
dringend op zoek naar huur- en 

verkoopwoningen (in alle prijsklassen).
Bel snel voor een vrijblijvend 

adviesgesprek.

Kado-
tip!
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Wethouder Joan Veldhuizen overhandigde Antoon
Poppeliers (voorzitter van De Kloostertuin) een
kunstwerk over dementie
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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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PEFC/30-31-228

PEFC gecertificeerd

Dit papier komt uit 
duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefcnederland.nl
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Onthulling…

Wethouder Joan Veldhuizen ondertekende vorig jaar
als een van de eerste Brabantse wethouders de inten-
tieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’. De
gedreven wethouder toonde deze avond opnieuw haar
betrokkenheid met deze kwetsbare groep, die zij een
warm hart toedraagt. Daarnaast deed ze een oproep
aan winkeliers en ondernemers die iets kunnen beteke-
nen op het gebied van dementievriendelijk maken van
de gemeente Bladel. Ook het cadeau van de wethouder

voor het nieuwe onderkomen had met dit actuele onder-
werp te maken: een kunstwerk dat gemaakt is door een
van de 265 mensen uit Bladel die aan dementie lijdt.
Antoon Poppeliers nam het cadeau dankbaar in ont-
vangst. Hierna was voor de in groten getale opgekomen
gasten en vrijwilligers het moment aangebroken om in
de ijzige kou naar buiten te gaan. De wethouder trok
aan het touwtje en de onthulling van D’n Overkant was
– onder luid gejuich - een feit. Dat moest natuurlijk
gevierd worden en onder het genot van een hapje en
een drankje werd er in De Kloostertuin nog gezellig
even nagekaart. De Hapertse oudjes zijn weer mooi
onder de pannen…



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

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 der Aa en dochter Ans
Marie en Paul Lavrijssen

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
Elias Beerens en Walter de zoon

dINSdAg 29 jANUARI: Steunpunt hapert
09.00 uur: Overl. ouders Josso-Nelen, Therese en

Cas
Bertha en Erik Hollebekkers

wOeNSdAg 30 jANUARI: Casteren
0.900 uur: H. Mis VERVALT

dONdeRdAg 31 jANUARI: 
Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: Gebedsdienst

VRIjdAg 01 FeBRUARI: kerk hapert
09.00 uur: H. Mis

VRIjdAg 01 FeBRUARI: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst

ZATeRdAg 02 FeBRUARI
17.30 uur: Kerk Hapert (Medium)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon

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

ZONdAg 03 FeBRUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Casteren

Casteren
Overl. fam. Castelijns-de Kinderen  f
Jan v Gestel  mndg
Sjan en Drika Castelijns-Schippers
Peter Derks
Overl. ouders van de Sanden-Claassen

hapert
Dries en Petronella Lemmens-Schilders
Overl. fam. vd Heijden-Hermans
Overl. fam. vd Put-Bleijs
Overl. fam. Geraerts-Worm
Riek Vosters-Tiemessen
Jac en Nellie Craninckx-vd Broek
Overl. ouders Coppens-Gooskens
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en
kleink.
Jos Luyten en dochter Liezet
Jan en Truus Verdonschot-Seuren en dochter Agnes

hoogeloon
Frans v Heijst jgt
Nel Kolsters (KBO)
Jan en Marie Beijens-Beerens en Joke Beijens-v
Gestel

VIeRde 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
10.30-12.00 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+

(D’n Overkant)
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

(D’n Overkant)
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

De Kloostertuin
Stichting  Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen (D’n Overkant)
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

(D’n Overkant)
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
09.45-12.00 uur: bestuursvergadering KBO (D’n Overkant)
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten

(D’n Overkant)
19.00-19.30 uur: Mariagebedsdienst
19.30-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond 

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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Kruiswoordpuzzel
Welk winwoord komt er in het balkje?

48 2 52 24 3 40 11 58 8 41 66 39 17

hORIZONTAAL: 1 beroep; 3 vaartuig; 6 groente; 9
onderricht; 12 selderij; 13 schaapkameel; 14 Engelse
lengtemaat; 16 de onbekende; 17 privaat; 18
opbrengst; 20 grondsoort; 22 hoofdtelwoord; 24 slok; 26
evenzo; 28 duin; 30 lichaamsdeel; 31 rund; 32 gebak;
34 klok; 36 zangnoot; 37 rangschikking; 41 knaagdier;
42 familielid; 43 daar; 44 slot; 46 hinderpaal; 51 zang-
noot; 53 kloosterlinge; 54 enzovoort; 55 lidwoord; 56
vochtig; 58 hiel; 60 tweemaal; 61 Ierland; 63maalinrich-
ting; 65 lichaamsdeel; 66 elkeen; 68 vruchtje; 70maan-
stand; 72 ongaarne; 73 borsteldier; 74 dyne; 75 grap-
penmaker; 76 bout; 77 stuk hout; 78 aanbieding.  

VeRTICAAL: 1 omzet; 2waterstand; 3 vruchtengelei; 4
oliestaatje; 5 beddengoed; 6 klos; 7 salaris; 8 wier; 10
voegwoord; 11 pienter; 13 gesteente; 15Europeaan; 17
dwaas; 19 voorzetsel; 21 vrij; 23 worp; 25 tijdsdeel; 27
plaats in Zuid-Amerika; 29 lidwoord; 32 planten; 33
nalatenschap ontvangen; 34 vreselijke; 35 plaats in
Oostenrijk; 37 Engelse taxi; 38 dijk; 39 ontkenning; 40
nauw; 45 minderen; 47 zwaar; 48 keer; 49 visgerei; 50
pc-gegevens; 52 streling; 55 betrekkelijk vnw.; 57 oplos-
middel; 58 luisteren; 59 vent; 60 bekeuring; 62 lidwoord;
63 honingdrank; 64 lekkernij; 65 gereedschap; 67 dek-
sel; 69 duw; 71 vogel; 74 zangnoot. 

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

Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat: 
YVONNe AdAMS, LAAR 17, 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 26 januari
kunnen de bonnen afgehaald worden bij De
Ruurhoeve 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 29 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 28 januari t/m vrijdag 1 februari 2013

Puzzelhoekje

Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie

Gediplomeerd

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds 06-55573594

Knippen € 10,00
Kleuren v.a. € 17,00

Acryl/Gel nagels v.a. € 32,00
Featherlocks      v.a € 9,00

Vogelvangers
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa�s) van het
regionale handhavingsteam `Samen Sterk in het Bui -
ten gebied� hebben op donderdag 17 januari twee vogel -
vangers aangehouden in het buitengebied van Hapert. 

Mistnetten en vogels in beslag genomen
Tijdens een gerichte surveillance in het buitengebied
van Hapert (gemeente Bladel) troffen opsporingsamb-
tenaren van het Handhavingsteam buitengebied  twee
mannen aan die op illegale wijze vogels aan het vangen
waren. Dit gebeurde met behulp van zogenaamde mist-
netten en lokvogels in geprepareerde kooitjes.
In samenwerking met de politie zijn beide verdachten
(54 en 61 jaar) aangehouden en afgevoerd naar het
politiebureau. Vervolgens zijn met ondersteuning van
een deskundige van de NVWA op twee adressen in

Hapert en Luyksgestel
zogenaamde volièrecontro-
les uitgevoerd. Hierbij zijn
25 illegaal gehouden vogels
aangetroffen en in beslag
genomen. Het betreft met
name inheemse bescherm-
de soorten als: goudvinken,
putters, barmsijzen en een

Europese kanarie. Tegen de mannen zal proces verbaal
worden opgemaakt door het Handhavingsteam buiten-
gebied. Bijgevoegd zijn foto’s van een goudvink in een
lokkooi en een pimpelmees in een mistnet zoals die ter
plekke zijn aangetroffen.

Project “Samen sterk in het Buitengebied”
Doeltreffend en succesvol optreden is ook precies het
doel van de samenwerking tussen provincie, gemeen-
ten, politie, waterschappen, Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit (NVWA) en terreinbeheerders in regio-
nale teams. Daarvan bestaan er drie: Brabant Zuidoost,
Noord en Midden-West. Een regionaal team gaat zelf
op onderzoek. Maar met hulp van alerte burgers is de
kans op een treffer vele malen groter. Vandaar dat de
organisaties de Brabantse burger oproepen toch vooral
alert te zijn en melding te maken van verdachte situaties
in het buitengebied.

gratis bellen
Nu de mistoestanden in Hapert worden aangepakt
vraagt het regionale handhavingsteam iedereen het
buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt
dat er iets niet in de haak is, kan kosteloos bellen met
het speciale telefoonnummer 0900 - 996 54 32. De mel-
ding gaat direct naar een van de instanties die samen-
werken in het handhavingsteam in deze regio. Dat trekt
er vervolgens op uit met het doel de orde te herstellen
en indien mogelijk de overtreder te beboeten.
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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 3 - 26 januari 2013

Bereikbaarheid pastorie en parochiekantoor.
Pastorie: Pastoor C.Bertens, 0497-381234
Parochiekantoor: 0497-387618 (voorlopig alleen op
maandag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur - met
uitzondering van de vakantieperioden.) 
Bij afwezigheid wordt u verzocht gebruik te maken
van de voice-mail. FAX: 0497-385508. 
e-mailadres: f2hpetrusbanden @ hetnet.nl

PAROChIeBeRIChTeN

h. Petrus’Banden Bladel 

3e Zondag door het jaar
Zaterdag 26 januari, 17.30 uur:
Jan van den Broek en Cisca van den Broek-Smits,
Frans Dekkers (vanwege zijn verjaardag namens Alda,
kinderen en klein kinderen), Dries Craens en Mia
Craens-van Ham en hun zoon Andé namens hun kinde -
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen)

Zondag 27 januari, 11.00 uur:
Lies Spliethof-Adams en Antoon Spiethof (namens de
kinderen), mgd. Marietje Tielemans-de Veer en haar
echtgenoot Harrij, Antonius de Beijer en Wilhelmina de
Beijer-van Beers, Frans Maandonks en overleden fami -
lieleden, Jan van Esch en Mien van Esch-Hendrixen,
Simon Jansen (vanwege zijn verjaardag), Tilly Vermeu -
len (vanwege haar verjaardag namens Janus, kinderen
en klein kinderen), Toon Hendriks (vanwege zijn sterf -
dag namens Anita en Bas) de overleden familie Aarts-
Heesterbeek), Naan en Sjef Jansen (namens hun
kinderen en kleinkinderen)

Maandag 28 januari, 8.30 uur:
geen intentie

dinsdag 29 januari, 8.30 uur:
geen intentie

woensdag 30 januari, 19.00 uur:
geen intentie

donderdag 31 januari, 8.30 uur:
de overleden ouders Hermans-Tijssen

Vrijdag 1 februari, 8.30 uur:
Grootvader en de overleden ouders van Lierop-
Castelijns, Jan en Els Dirks

OVeRLedeN:  
Peter Adams   61 jaar
Riek Roijmans-Adriaans   91 jaar
Wim van Beers   79 jaar

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
natuur lijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we
ook in 2013 de Actie Kerkbalans van harte bij u aan-
bevelen.

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

3e  Zondag door het jaar
Zondag 27 januari, 9.30 uur:
de overleden familie Michielse-Vissers en overleden
familieleden, Wim Dielis en Harrie van der Palen, Nelis
en Wim Vissers, Piet en Jana van Hoof-Vissers, Alda
Alemans-Michielse (namens de Broederschap van de
processie naar Kevelaer)

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.

kUSSeN ’PAMPLONA’
’’Zacht dessin en zachte kleuren’’

Afmeting 50x50 cm van 16.95 nu 9.99

kALANChOe
’PANS’
’’De makkelijkste
vetplant’’

Excl. sierpot.
Per stuk 2.49

2 voor 3.49

Zie ook deze
week onze huis
aan huis folder.

Niet gehad 
bel dan 

0497-360215

 

SIeRPOT v.a. 2.49



Mokka koffie en thee kop en schotels, China Bone, tel. 382599

VERLOREN in Bladel (Hofdreef)/dr. Zijlmanstraat/Schout -
straat): nieuwe rugzak van peuter. Op rugzak staat groot de
naam: GIEL. Bel ons tel. 386978
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LL ii cchhttppuunntt jj eess
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

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.

  
G F F

      

SEDEVEISNETN

Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder wordenBart van Helvoirt

elzijnscoachWWelzijnscoach

GoFo

455283-7940:T

  

      

GIDNUKS

Gewichtsbeheersing

Gezond ouder worden

ro F ti

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

Voor al uw aan- en verbouw, metselwerken
en tegelzetwerkzaamheden.

Hofstad 9, 5531 GB  Bladel, Tel. 0497-385076, GSM 0650-453386

JAN HOOIJEN TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

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 1 februari 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 Lage Mierde, 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)

wereldwinkel in Bladel
Vrijwilliger(ster) verkoop (1005)
Wij zijn als wereldwinkel op zoek naar diverse vrijwilli-
gers voor de verkoop van authentieke producten uit
ontwikkelingslanden die vanuit onze winkel worden
aangeboden. Wij bieden een breed assortiment aan
van houtsnijwerk en beelden tot koffie en thee. Onze
winkel is 6 dagen per week geopend, maar je geeft
zelf aan welk dagdeel je beschikbaar bent. 
Voor meer informatie Natasja van Deursen tel. 0497-
388172 of mail naar natasjavandeursen@gmail.com

Lunetzorg in duizel
Vrijwilliger om samen te winkelen in Eindhoven
(1398) 
Voor een jonge volwassen mannelijke cliënt van onze
zorginstelling zoeken wij een vrijwilliger die enkele
keren per jaar met hem naar Eindhoven wil reizen
om kleding te kopen en muziek zaken te bezoeken.
Dit kan in overleg zowel door de week als in het
weekend. 
Voor informatie Stien Bloks tel 0497-558196 of mail
s.bloks@lunetzorg.nl

digitale Vrijwilligers Vacature Bank Bladel
Telefoon : 0497-385069 
Spreekuur : dinsdag, 9.30 – 11.30 uur 

Torendreef 20
E-mail : info@vrijwilligersvacaturebank-Bladel.nl
Internet : www.vrijwilligersvacaturebank-bladel.nl   

Vrijwilligers
vacature van de week
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Jumbo garandeert 
u de laagste prijzen 
bij u in de buurt!
Elders in onze gemeente blijvend goedkoper? 
Laat het ons weten en u krijgt het product gratis. 
En uiteraard passen we direct de prijs aan. 

Hapert, Markt 26
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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 Wil Daniëls 40 63 6
2 Henk van Elst   40 32 5
3 Herman Verheijden 40 67 4

POULe B
1 Frans Kennis 40 48 6
2 Karel Erkelens 40 29 5
3 Toon Scheers 40 27 5

POULe C
1 Kees Schilders 40 68 6
2 Toon v.d. Heuvel 40 66 6
3 Dré Luijten 40 87 5

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 80 86 6
2 Herman Wilting 80 58 4
3 Toon v.d. Heuvel 80 29 4

POULe B
1 Harrie van Hoof 80 31 6
2 Wil Vissers 40 21 3
3 Jan van Gompel 80 30 3

POULe C
1 Antoon Wouters 80 32 6
2 Piet Leermakers 40 22 3
3 Ruud Geboers 40 20 3

POULe d
1 Antoon Poppeliers 80 26 6
2 Wim van Hamont 80 25 6
3 Theo Spooren 80 44 3

v.v. Casteren
UITSLAgeN
Zondag 20 januari
Bladella 2 - Casteren 1 afgelast
HMVV 6 - Casteren 2 afgelast
Tuldania 4 - Casteren 3 afgelast

PROgRAMMA
Zondag 27 januari
Casteren 1 - Terlo 1 14.30 uur
Casteren 2 - Hoogeloon 6 11.00 uur
Casteren 3 - Best Vooruit 12 10.30 uur

Terreinwacht: Wim Swaanen

GARAGEBEDRIJF
d A N I Ë L S

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

Ford Fiesta
1.6 Diesel 5-drs. Titanium

14.000 km    dec 2011
Belastingvrij

Turnster Britt Huybregts
wint voorwedstrijd 
regiokampioenschap

In eindhoven en Tilburg begon afgelopen weekend
voor de turnsters van Avanti-Turnivo het wedstrijd-
seizoen. Tijdens de voorwedstrijd van het regio-
kampioenschappen voor de 3e divisie kunnen de
dames zich kwalificeren voor de regiofinale en toe-
stelfinales. de gymnasten uit de 2e divisie konden
zich plaatsen voor het nationale circuit, het
Brabants kampioenschap én de toestelfinales. Britt
huybregts won goud en Mariëlle Craens zilver bij de
3e divisie. Synthia van kouteren won zilver in de 2e
divisie.

Bij de senioren 2e divisie viel debutante Maylin Beerens
op door een fraaie vijfde plaats. Bovendien kwalificeer-
de deze stijlvolle turnster zich voor het Brabants kampi-
oenschap. Synthia van Kouteren stelde pas op het laat-
ste onderdeel brug haar podiumplaats zeker. Daarmee
plaatste zij zich ook voor het Brabants Kampioenschap.
Elise Pütz turnde een prima wedstrijd en werd 7e. Ook
Astrid van Lieshout turnde stabiel. Ze werd achtste.
Nadja Meijer tekende voor de 11e plaatst en Amber van
Oort voor de 12e. Alle deze turnsters plaatsten zich voor
het nationale circuit. In de laatste wedstrijd kwamen de
senioren 3e divisie in actie. In de top van het klassement
was het één en al Avanti-Turnivo. De Reuselse Britt
Huybregts won het goud met onder meer de beste
score op balk. Mariëlle Craens behaalde het zilver
dankzij de beste scores op brug en vloer. De Hapertse
Anique van de Kerkhof werd vierde. Zij behaalde de
hoogste score op sprong. Nikki Moonen debuteert dit
seizoen bij de senioren en legde, dankzij een stabiele
wedstrijd, beslag op de 5e plaats. Vervolgens werd
Paula van Lieshout 6e. Lieke Castelijns, maakte na 8
jaar haar rentree. Dat deed ze niet onverdienstelijk. Met
ondermeer een prima brugoefening werd ze 11e. En tot
slot werd Ilse van Lieshout 18e. Komend weekend
beslissen de dames uit de 3e divisie in Eindhoven wie
een ticket krijgt voor het nationale circuit en het
Brabants Kampioenschap.

Open dag Manege de
Stalvrienden
Stichting de Stalvrienden houdt op zondag
27 januari van 10.00 tot 16.00 uur een open dag. de
activiteiten zijn in rijhal de Schietberg aan de
Turfweg 22a in Veldhoven. de toegang is gratis.
Natuurlijk bestaat tijdens de open dag voldoende
kans om zelf eens op een paard te rijden. Zo kan
iedereen ervaren hoe leuk dat is! 

De Stalvrienden is een paardrijvereniging voor mensen
met een beperking. De stichting biedt een breed scala
aan mogelijkheden tot paardrijden voor mensen met
een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handi-
cap. Voor bijna iedereen is er wel een mogelijkheid om
te kunnen paardrijden.
De open dag is niet alleen voor eigen ruiters, ouders,
bekenden en sponsors. Vooral andere nieuwsgierigen
zijn welkom. Op de open dag verzorgen ruiters en
instructeurs verschillende demonstraties van de moge-
lijkheden tot paardrijden bij de Stalvrienden. Op het pro-
gramma staat onder meer backriding. Daarbij zitten rui-
ter en instructeur samen op de rug van het paard.
Verder een voorbeeldles met spelletjes en carrousel rij-
den. Bij deze afsluitende show verzorgen acht ruiters
van De Stalvrienden samen een kür op muziek.
Dit jaar bovendien een voltigeact “de jonge tegen de
oude jeugd”. Een aantal vrijwilligers gaat met elkaar de
uitdaging aangaan op het gebied van voltige (turnen te
paard). Hilariteit gegarandeerd!
Info bezoek de website: www.stalvrienden.nl

Mooie prestaties heren-
turners Avanti-Turnivo
In Veldhoven werd afgelopen weekend de regio-
kampioenschappen gehouden voor herenturnen
regio Brabant Oost. Vorig jaar debuteerde de eerste
jongen, Martijn Maas,  op het niveau van het wed-
strijdturnen. dit jaar zijn het er meer. In Vekdhoven
kwamen drie jongens in actie; Martijn Maas, Luuk
de Cort en Twan van Antwerpen. Ze vielen niet in de
prijzen maar lieten zien dat ook het herenturnen in
de lift zit bij de club. 

Ondanks dat ze nog niet alle toestellen voldoende
beheersten om aanspraak te maken op m,edailles
leverden de jongens uit De Kempen prima prestaties
die veel complimenten van andere turners en trainers
opleverden. In de categorie jeugd 4e divisie kwamen
Martijn Maas (12 jaar) en debutant Luke de Cort (13
jaar) in actie. Met gezonde spanning werkten ze hun
wedstrijd af. Opvallend was de score van Martijn Maas
uit Reusel op rek (9.90, 4e plaats) en die van Luke de
Cort uit Bladel op ringen (10.00, 3e plaats). Bij de junio-
ren debuteerde de 15 jarige Twan van Antwerpen uit
Eersel. Ook hij liet tijdens zijn allereerste wedstrijd met-
een een goede indruk achter op zijn ‘concurrenten’.
Vooral zijn huizenhoge  salto van rek was indrukwek-
kend. Op zijn favoriete toestel vloer liet hij nogmaals
zien dat hij indruk kan maken met een salto. Zijn vloer-
oefening werd zelfs beloond met een 11.20. Alle drie de
jongens en hun train(st)ers kunnen tevreden terugkijken
op een mooie wedstrijd. 

Minimixwedstrijden jeu
de boules bij DSP  
Voor iedere jeu de  boules-liefhebber, met of zonder
licentie, kan er op iedere laatste vrijdag van de maand
deelgenomen worden aan de vrijdagavond-minimix-
wedstrijden. Wij verwachten wederom een massale
deelname. De binnen- en buitenaccommodatie is gele-
gen aan sportpark De Groesbocht te Netersel (tel. 06 48
17 63 82). Er kan worden aangemeld vanaf 19.00 uur,
waarna de wedstrijden om exact 19.30 uur beginnen.
Deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Breng
gerust een introducé mee, want ervaring is niet vereist,
wèl plezier in het spel!
Tot ziens namens de organisatie.
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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

Tel. 0497-360630

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

Aanbiedingen

zijn geldig

van maandag 28 januari

t/m zaterdag 2 februari

Belegen kaas 500 gram 5.49

Beste van Zuid Nederland, en bij de beste 5 van Nederland! 

1 Rookworst, 4 Saucijzen
500 gram Hacheevlees
(+ uien en kruiden) slechts 9.95

Filetlapjes 4 stuks5.95

Peanut Pie 100 gram 1.75
(krokant pakketje met kip en pindasaus)

Oma’s gebr. gehaktbal

in jus per stuk 1.25

100 gr.Gebraden gehakt +
100 gr.Gegrild spek

samen 2.45

Nieuwe Lekkerbek
van kabeljauw

per stuk 3.75  3 voor 10.00

VITAMINETAS ACTIE:

3 hele broden naar keuze5.65

Schellens volkoren
van 2,80 voor 1.90

4 Kampioentjes
van 2.56 nu 2.00

Appelkruimel
van 11.50 nu 7.95

Tilapiafilet 100 gram 1.40

Grootmoeders en Caribisch
stoofpotje 100 gram 1.15

Zalmsalade 100 gram 1.85

Sharon fruit
lekker eetrijp, pitvrij en een
zoet stuk fruit 2 stuks 0.79

Kiwi groot 500 gram 1.79

Creta star sinaasappels
Ze zijn er weer! Zoet en sappig.
500 gram 0.99

Sharon fruit 2 stuks
Kiwi groot 500 gram
Creta sinaasappels 500 gram
Wellant appels 500 gram
samen 4.49

PRIJSKNALLER

SALADE VAN DE WEEK

KASSAKOOPJE
maandag t/m donderdag

1/2 Rozijnenbrood van 2.33 nu 2.00

Vrijdag en zaterdag

4 Pauzekoeken van 6.20 nu4.99

Gegrilde rookworst met stamppotje
van chorizo en prei
hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten
2 rookworsten
500 g kruimige aardappels (geschild)
1 dl koksroom
50 g roomboter
150 g chorizo (fijngesneden)
1 prei (in dunne ringen)
20 sprieten bieslook (fijngesneden)
2 eetlepels vloeibare boter

Bereiding
Kook de aardappels in voldoende water gaar. Giet ze af en stoom ze even droog. Pureer de aardappels
met de room en boter en wat peper en zout.
Verwarm een grillpan en snijd de rookworst over de lengte doormidden. Gril een mooie ruit in de worst en
houd de rookworst warm in de pan. Bak de chorizo aan in een pan met wat vloeibare boter. Voeg na 4
minuten de puree toe en dan de prei. Warm vijf minuten door.
Garneer met wat bieslook.

WINTERPAKKET:

Hee doede mee?
Puur vóór jongeren is een Europees gesubsidieerd pro-
ject van het Huis van de Brabantse Kempen in
Middelbeers, in samenwerking met 7 Kempen -
gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Hilvarenbeek,
Oirschot, Oisterwijk (alleen Moergestel) en Reusel – de
Mierden.  

Het project biedt jongeren tussen de 12 en 25 jaar de
kans om leuke activiteiten te organiseren in hun regio,
zoals festivals, workshops, buurtfeesten, noem maar
op. Jongeren worden financieel en bij de organisatie
ondersteund. Zij zorgen daarmee dat er altijd iets leuks
te doen is in de Kempen. Het belangrijkste van het pro-
ject is het verbeteren van de leefbaarheid in de Kempen
door de binding van jongeren met hun geboorteplaats te
vergroten. Daarnaast leren jongeren om te gaan met
geld en verantwoordelijkheden en wordt er een impuls
gegeven aan het verenigingsleven. Jongeren leren dat
actief bezig zijn in de samenleving zo zijn voordelen
heeft. 

Dus ben jij of ken jij iemand tussen de 12 en 25 jaar uit
de Kempen? Kom in actie en attendeer ze erop! Vertel
het door aan je vrienden, kennissen, familie, etc.
Wij zijn op zoek naar nieuwe projecten!

Wil je meer weten? Ga naar: www.hedoedemee.nl
voor meer informatie en voorwaarden. 
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GEBOORTE ACTIE!CAC
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MET OPDRUK

EIGEN ONTWERP?
HEEFT U GEEN KEUZE KUNNEN MAKEN IN ONZE 
UITGEBREIDE COLLECTIE GEBOORTEKAARTJES?
WIJ HELPEN U GRAAG MET HET REALISEREN
VAN UW EIGEN IDEEËN EN/OF WENSEN!

Broekstraat 26, 5571 KK  Bergeijk, Tel. 0497-550200

Nieuwendijk 11, 5664 HA  Geldrop, Tel. 040-2853994

localprint@online.nl, www.localprint.nl

Ook hét

juiste adres

voor tro
uw-

en jubileum-

kaarten!

Continuering
AED’s in 
Hoogeloon  
AED is een afkorting voor automatische externe defi-
brillator en is een apparaat waarmee men door het
toedienen van een elektrische schok het hart van een
bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren
(onregelmatig samentrekken), waardoor het opnieuw
in een normaal ritme wordt gebracht.
In Hoogeloon zijn er momenteel 9 AED-apparaten
aanwezig die verspreid hangen over het hele dorp.

Om Hoogeloon zo goed als mogelijk “hartsave” te
maken heeft de EHBO-vereniging Hoogeloon een
aantal jaren geleden het initiatief opgepakt en een
AED-werkgroep opgericht. 
Buiten enkele EHBO-ers zijn er ook vertegenwoordi-
gers van Hoogeloonse vrijwilligersorganisaties die
hier aan deelnemen. Deze werkgroep heeft het voor
elkaar gekregen voldoende AED-apparaten te plaat-
sen in Hoogeloon en momenteel zet zij zich in om al
deze AED’s te onderhouden en in werking te houden.

waarom een dergelijk initiatief?
In de meeste gevallen van een plotse circulatiestil-
stand is het normale hartritme, vaak als gevolg van
een acuut hartinfarct, zeer ernstig verstoord. Het
gevolg is dat het hart geen bloed meer door het
lichaam pompt. 
Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er
niets gedaan wordt.

Binnen zes minuten moet zijn gestart met reanime-
ren (borstcompressies / beademen) èn, indien no-
dig, een elektroshock met een AED worden toege-
diend (defibrilleren). Na deze zes minuten blijven
reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig. Bij elke
minuut uitstel neemt de overlevingskans met 10% af.
Ambulances hebben een defibrillator, maar kunnen
in de praktijk, o.a. door het steeds drukker wordende
verkeer, meestal niet sneller dan acht tot tien minuten
na een melding ter plaatse zijn. 
Er gaat dus veel kostbare tijd verloren. 
Vandaar ook de verspreiding van de AED’s over het
gehele dorp.

Aanschaffen Aed’s
De AED-werkgroep heeft een aantal AED-apparaten
zelf kunnen aanschaffen door een bijdrage van het
Oranjefonds. Verder is er 1 AED eigendom van de
EHBO-vereniging van Hoogeloon. De andere appa-
raten zijn betaald door bedrijven en/of een particulier
initiatieven.

Controle en onderhoud Aed’s
De EHBO-vereniging van Hoogeloon heeft de half
jaarlijkse controle van al deze 9 AED’s op zich geno-
men. 
Tot nu toe heeft men uit het potje van het
Oranjefonds de kosten van deze AED’s, komende uit
deze controle ter vervanging van batterijen en pads,
kunnen bekostigen. Voor 3 van de 9 AED’s worden
deze kosten betaald door sponsoren of eigenaren.

Na elk gebruik van een AED-apparaat moeten de
batterij en de pads ook worden vervangen.
Het bovengenoemde potje (van het Oranjefonds)
raakt echter leeg en de AED-werkgroep is naarstig
op zoek naar (structurele) financiële middelen om
“hoogeloon hartsave” door te kunnen zetten. 

Belangrijk om te vermelden is dat de AED bij de
Hennekooi (Hoef 6) niet meer werkt dus vervangen
moet worden. Tevens zijn er 2 AED’s gebruikt rond
Kerst en Nieuwjaar vanwege oproepen voor hulp bij
hartfalen. 

Volgende keer meer over de kosten, de sponsoren
en de te ondernemen acties door de werkgroep.

Voor informatie over de werkgroep AED Hoogeloon
kunt mailen naar: Frans.nouwens@planet.nl
Voor meer algemene informatie over AED;s zie:
www.hartslagnu.nl

Voorverkoop
BZB unplugged
BZB de ultieme sfeer en feestband uit Volkel komt op
zondagmiddag 3 maart voor een uniek unplugged
optreden naar Podium10 in Bladel. Op zaterdag 26
januari start de kaartverkoop.

Na twee jaar heeft BZB een volledig vernieuwde
unplugged show waarbij ze een beperkt aantal loca-
ties bezoeken. Een van deze locaties is Podium10 in
Bladel. Het mooiste kleine poppodium van Brabant
en de uitgelezen locatie voor BZB unplugged. Dat
betekent een bijzonder optreden met support act vol
sfeer, echt akoestisch, intiem en veel feest. 

Vanaf zaterdag 26 januari kunnen kaarten besteld
worden via www.podium10.nl of gekocht worden bij
Podium10 Biezeveld 10 Bladel voor  € 12.50
Wanneer kaarten op de dag zelf worden gekocht
kosten deze  € 14

Zorg dat je er snel bij bent want vol is vol.

Herhalingslessen
REANIMATIE met AED 
Heeft u al eerder een reanimatiecursus gedaan? Hou
uw kennis op peil door ieder jaar een herhalingsles te
volgen. Dit wordt geadviseerd door de Nederlandse
Hartstichting. U behoudt hierdoor de opgedane vaardig-
heid en kunt adequaat en alert handelen indien dit nodig
mocht zijn. 
Een plotselinge hartstilstand:
slaat toe zonder te waarschuwen en elke seconde telt!
Herhalingslessen reanimatie met AED zijn gepland in:
Bladel: maandag 18 en 25 februari 2013
Alle avonden beginnen om 19.00 uur. De lessen wor-
den gegeven door NRR gecertificeerde docenten. 

Voor deelname aan een herhalingsles reanimatie met
AED vragen wij een bijdrage van € 12,-. 

Voor informatie en aanmelden:
Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland, 
Hulsakker 12, , 5571 LB  Bergeijk 
Telefoonnummer: 0497-573751
Email: h.govers1@chello.nl
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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!

NOG 3 DAGEN

ZONdAg

27 jANUARI

OPeN

Jones - Jones is een aandoenlijke, lieve, enthousiaste boerenfox 
van acht jaar oud.

Als je hem komt halen voor een wandeling, staat hij vrolijk heen en weer te 
trippelen. Deze kleine knuffel reageert vriendelijk op andere honden en wordt 
dan ook regelmatig met andere hondjes uitgelaten.

Ontmoet Jones 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% op aardewerk

vanwege 5-jarig bestaan
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
belangrijke 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
vergeten ons ‘Computer tijdperk’. Er wordt géén ‘voorkennis’ verwacht van de
deelnemers.
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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Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Brede
School hoogeloon
Op 21 januari is de samenwerkingsovereenkomst Brede School Hoogeloon ondertekend.
De verschillende partners hebben de handtekening gezet om de komende tijd verdere
invulling te geven aan de samenwerking.

Het initiatief komt voort uit het integrale Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Hoogeloon, waarin
vanuit de Dorpsraad onderwerpen zijn aangedragen en besproken voor de toekomstige
invulling van een leefbare dorpskern. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was het 
bundelen van activiteiten gericht op kinderen van 2-12 jaar. Dit met het doel de leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te versterken. Daarom hebben de gemeente
Bladel en het bestuur van Basisschool De Vest het initiatief genomen om samen met de
organisaties Kinderopvang Nummereen, Stichting Peuterspeelzalen gemeente Bladel en
Bibliotheek De Kempen te komen tot een Brede School Hoogeloon met in achtneming van
de zelfstandigheid van de betrokken organisaties.

Met dit gegeven is de intentie uitgesproken om in eerste instantie stappen te zetten, die
aansluiten bij de huidig in gebruik zijnde accommodaties, met als uiteindelijke doel de 
kindgerelateerde functies onder één dak onder te brengen. Bovenstaande heeft er toe
geleid dat voor de realisatie van de Brede School een subsidieaanvraag bij de provincie in
het kader van het iDOP is ingediend en ook gehonoreerd.

Met de ondertekening is een formele stap gezet tot de realisatie van de Brede School
Hoogeloon, die
zal bestaan uit
Basisschool De
Vest, peuterspeel-
zaal Kinderkeet,
Buitenschoolse
opvang Clup
Hasta la Pasta en
de bibliotheek De
Kempen. Na het
zetten van de
handtekening
werd in aanwezig-
heid van de
betrokken part-
ners de taart aan-
gesneden: een
goed begin van
een intensieve
samenwerking!

Officiële start buurtpreventieproject
‘Rondom de Molen’ in hapert
Op woensdag 30 januari om 19.00 uur wordt het officiële startsein gegeven voor het buurt-
preventieproject ‘Rondom De Molen’ in Hapert. Burgemeester B. Swachten zal, samen met
de contactpersonen van buurtpreventie, het bord ‘Attentie Buurtpreventie’ onthullen in de
Molenstraat, nabij de kruising met de Kerkstraat.

De buurtpreventiewijk Rondom De Molen omvat het gebied omsloten door Leeuweriklaan –
Kerkstraat / Ganzestraat – Het Kaar – Dalweg – De Stuw.

Na het officiële gedeelte wordt de aanwezigen, inclusief de kinderen, een leuke attentie en
consumptie aangeboden in Grand Café ’t Huukske aan de Molenstraat. 

Buurtpreventie is een samenwerking van bewoners, politie en gemeente. Namens de buurt
hebben zich personen gemeld, die als contactpersoon fungeren voor de buurtbewoners.
Ook is er een buurtcoördinator, die optreedt als contactpersoon voor de politie en de
gemeente.
Er worden preventieprojecten gestart, zoals een verlichtingsactie, het merken van kostbaar-
heden en aandacht voor goed hang- en sluitwerk.

In de gemeente Bladel zijn nu 22 buurtpreventieprojecten, waarbij in totaal 7.700 van de
ruim 8.000 woningen in de gemeente zijn aangesloten. Hapert is nu helemaal ‘gedekt’ met
buurtpreventieprojecten. In de loop van 2013 zal waarschijnlijk in de hele gemeente buurt-
preventie gerealiseerd zijn.

Doel van buurtpreventie is bepaalde vormen van criminaliteit en overlast, zoals vandalisme,
diefstal en verstoring van de openbare orde, te voorkomen en te bestrijden. Dat kan bijvoor-
beeld door extra op te letten en de bewoners van een buurt meer te betrekken bij wat er in
hun omgeving gebeurt. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren open-
houden in het belang van de buurtbewoners. Daarbij is het zeker niet de bedoeling “contro-
le” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen.

Dick Zumker, wethouder van de gemeente Bladel, snijdt met de andere partners
de taart aan als start van de samenwerking binnen de Brede School Hoogeloon.

Vrijwilligersorganisaties, 
sport verenigingen, scholen en
zorginstellingen grijp uw kans!

grote vrijwilligersactie
NLdoet op 15 en 16 maart 
Op 15 en 16 maart a.s. organiseert het
Oranje Fonds voor de negende keer NLdoet,
de grootste vrijwilligersactie van ons land. 
In heel Nederland steken vrijwilligers de 
handen uit de mouwen bij maatschappelijke
organisaties. Zo hebben ze zelf een leuke
dag én helpen ze de organisatie. In 2012
werden bijna 7000 klussen vervuld en was 
in 99% van alle Nederlandse gemeenten 
iets te doen tijdens NLdoet. Zo’n 300.000
vrijwilligers staken de handen uit de 
mouwen. Ook de Koninklijke Familie ging op
diverse plaatsen in het land aan de slag.

Vrijwilligersorganisaties, sportverenigin-
gen, scholen en zorginstellingen opgelet 
Dit is uw kans om een grote klus te klaren én
nieuwe vrijwilligers te werven. Doe mee met
NLdoet op 15 en 16 maart 2013. Knap het
speelplein of het jeugdhonk op, neem oude-
ren een dagje uit of geef de kantine een likje
verf. Ook in 2013 kan het Oranje Fonds een
bijdrage geven voor NLdoet klussen. 
Zo roepen we niet alleen vrijwilligers op om u
te helpen, maar heeft u ook middelen om uw
wensen uit te laten voeren. 

Meedoen
Meedoen is eenvoudig. Meld uw klus aan op
de website www.NLdoet.nl. Uw klus ver-
schijnt vervolgens op deze website.
Belangstellende klussers kunnen zich dan
via de site aanmelden. En u ontvangt een
gratis promotiepakket met daarin alles om er
een succesvolle dag van te maken. 

Wat moet u invullen bij aanmelding op de
website:
- de contactgegevens van de klus en uw
organisatie
- een duidelijke en enthousiaste omschrijving
van de klus
- het aantal en soort vrijwilligers dat u zoekt

hoe vraag ik een financiële bijdrage aan
Het Oranje Fonds wil zoveel mogelijk 
organisaties een bijdrage toekennen maar
het budget is beperkt. De maximale bijdrage
is dit jaar € 450,=. Een financiële bijdrage
aanvragen kan via de site www.NLdoet.nl
én pas nadat u een klus heeft aangemeld. 
In Mijn NLdoet vindt u onder uw klus een
knop met “financiële bijdrage”. Deze knop
werkt alleen als u minimaal 10 vrijwilligers
zoekt en bij uw organisatiegegevens uw 
KvK nummer en bankrekeningnummer heeft
ingevuld. Als u deze gegevens heeft 
ingevuld kunt u door middel van de knop
“financiële bijdrage” een pdf downloaden.
Print dit formulier, vul de ontbrekende 
gegevens in, onderteken het en stuur vóór 
1 februari a.s. het formulier op naar NLdoet.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op
www.NLdoet.nl. Heeft u na het lezen van de
website nog vragen mail of bel dan naar
Marjo Leijten, vrijwilligersondersteuner
gemeente Bladel, (m.leijten@bladel.nl
tel. 06-19 91 70 67).                                              



de Lantaarn nr. 45 - pagina 16 de Lantaarn nr. 3 - pagina 13

Bladel

Casteren

Hapert

Hoogeloon

Netersel

informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel

diverse vergunningen

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:

Algemeen
• Op 14 januari 2013 aan ASC de Baronie -
rijders Breda een vergunning is verzonden
om een aantal wegen, dreven en paden
(Ingenieur Mettropweg, Meester van
Hasseltweg, De Biezegoren, Westel -
beerse dijk, Kranenberg, Zandstraat, 
De Burcht, Heistraat, Hoogeind, Heieind,
Groenstraat en Vessemseweg) te 
gebruiken voor de 9e BAROF-rit (een
oefenrit met klassieke en gewone auto’s).
• Op 16 januari 2013 aan Stichting Truckrun
een vergunning is verzonden om op zater-
dag 21 september 2013 een aantal wegen
(Bredasebaan, Europalaan, Helleneind,
P.G. Ballingslaan, Lange Trekken, Oude
Provincialeweg en de Wijer ) te gebruiken
voor de jaarlijkse truck run. 
• Op 22 januari 2013 aan Podium 10 een
vergunning is verzonden voor het maken
van reclame voor Band Talent 2013 bij
Podium 10 te Bladel op 8 en 22 maart en 
5 en 29 april 2013 en voor een optreden
van BZB op 3 maart 2013. Er mogen drie
houten borden worden geplaatst op 
afgesproken plaatsen vanaf 1 maart tot en
met 21 april 2013. 
• Op 22 januari 2013 aan Het Wapen van
Bladel een vergunning is verzonden voor
het maken van reclame tussen 17 maart en
2 april 2013 voor het ‘Wapenfest’ in het
Wapen van Bladel op 30 maart 2013. 
• Op 17 januari 2013 aan Stichting Omloop
der Kempen een vergunning is verzonden
om op 19 mei 2013 een aantal wegen, 
dreven en paden in de gemeente Bladel 
te gebruiken voor een internationale 
wielerwedstrijd, de Omloop der Kempen. 

Bladel
• Op 22 januari 2013 aan Het Wapen van
Bladel een vergunning is verzonden voor
ontheffing van het sluitingsuur in de nacht
van zaterdag 30 op zondag 31 maart 2013
in verband met het ‘Wapenfest’. 
Het sluitingsuur voor bovengenoemde
nacht wordt hiermee 03.00 uur. 

hapert
• Op 17 januari 2013 aan Carnavals -
vereniging De Pintewippers een vergun-
ning is verzonden voor het organiseren van
de Kempenoptocht in Hapert op maandag
11 februari 2013. 

Casteren
• Op 17 januari 2013 aan VOF Wilborts
Vervest een aanwezigheidsvergunning is
verzonden voor twee kansspelautomaten 
in Café d’n Bels, Zandstraat 1 te Casteren,
voor de periode van 1 januari 2013 tot 
1 januari 2014. 

hoogeloon
• Op 14 januari 2013 aan Stichting het
Hoogeloontje een vergunning is verzonden
voor het houden van een donateuractie in
Hoogeloon van 22 tot en met 29 april 2013. 

Deze besluiten liggen vanaf 28 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 recht-
streeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 
5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na
de dag van verzending van het besluit. 
In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder
moet u uw naam, adres, telefoonnummer en
de datum vermelden én het bezwaarschrift
ondertekenen. 

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Daarom kunt u aan de voorzieningen-
rechter vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen
als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter
bepaalt dan of er een voorlopige regeling
moet worden getroffen, omdat onmiddellijke
uitvoering van het besluit voor u onherstel -
bare gevolgen kan hebben. U moet het 
verzoek sturen naar: de voorzieningen -
rechter van de Rechtbank Oost Brabant,
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van 
het bezwaarschrift meesturen. Voor deze
procedure bij de rechtbank bent u griffierecht
verschuldigd. 

U kunt het verzoekschrift om een 
voorlopige voorziening ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). U kunt
op de genoemde site kijken voor de precieze
voorwaarden. 

Meldingen

De volgende evenementen zijn gemeld:

• A.N.W.B. Streetwise door de
Franciscusschool op 4 maart 2013 van
08.15 tot 15.15 uur op de Franciscusschool
en aan de Bergmolen.
• Een carnavalsoptocht met kinderen van de
Mariaschool op 7 februari 2013 van 10.45
tot 11.45 uur in de straten Torendreef-
Julianaplein-Hofstad-Pius X straat-
Hofdreef. 

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

Nr. werk Plaats             Periode    Uitvoering

1. Asfalteren Dalem - De Pan Hapert t/m week 8 Heijmans

2. Renovatie Valensplein Hoogeloon t/m week 4 Heijmans

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

BekendmakingenOpenbare besluiten uit
vergadering burge-
meester en wethouders
Het college van burgemeester en 
wethou ders heeft in de vergadering van 
15 januari 2013 de volgende 
open bare besluiten genomen: 

  Instemmen nieuwe criteria 
bewegwijzering gemeente Bladel
Er wordt ingestemd met het nieuwe
bewegwijzeringsysteem voor de 
toeristisch recreatieve en maatschappe -
lijke objecten in de gemeente Bladel en
de voorwaarden hiervoor. In afwijking
van de Inkoop- en aanbestedingsproce-
dure Gemeente Bladel wordt de
opdracht rechtstreeks verstrekt aan
Revis Verkeerstechnieken BV. Ook
wordt ingestemd met het verwijderen
van de oude bebording.

decembercirculaire 2012
Het college neemt kennis van de 
circulaire en stemt in met de financiële
consequenties. 

Beoordelen aanvragen Ir. Mettrop weg
5 te hoogeloon vanwege voorberei-
dingsbesluit en ontheffing bestem-
mingsplan
Er wordt ontheffing verleend voor het
plaatsen van een woonunit t.b.v. mantel-
zorg op Ir. Mettropweg 5 Hoogeloon. 
De aanhouding van de ingekomen 
aanvragen voor de Ir. Mettropweg 5
Hoogeloon voor de herbouw van een
loods, bouw nieuwe jongveestal en voor
het plaatsen van een woonunit worden
doorbroken.

Opstellen Milieueffectrapport (MeR)
vanwege de herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied
Het college besluit een Milieueffect -
rapport op te stellen voor het buiten -
gebied. 
De procedure wordt beperkt tot de 
verplichte onderdelen en opgestart met
een openbare kennisgeving en 
informatie aan alle betrokken instanties
en (belangen)organisaties. De opdracht
wordt voor een bedrag van € 18.432,00
exclusief B.T.W. aan SRE Milieudienst
gegund.  

evaluatie Sportbeleid Bladel door
Rekenkamercommissie
kempengemeenten ( nov. 2012 )
Er wordt ingestemd met de constaterin-
gen en kennis genomen van de 
aanbevelingen. Het rapport kan worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Leidraad organisatieveranderingen
Het college stemt in met de Leidraad
organisatieveranderingen.
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Rectificatie
In de Lantaarn van 19 januari jl. staat bij
de verleende omgevingsvergunningen
Hapert de geweigerde omgevings -
vergunning:
BLA-2012-0585 het weigeren van het

oprichten van een
bedrijfswoning, Dalem
24A (verz.15-01-2013). 

Deze had onder een losse kop geweiger-
de vergunningen moeten staan. 

Start MeR-procedure
Buitengebied Bladel en
inzage Plan van Aanpak

In de collegevergadering van 15 januari
2013 heeft het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Bladel 
besloten een Milieueffectenrapport (MER)
op te stellen voor de herziening van het 
bestemmingsplan ‘buitengebied Bladel’. 
De gemeenteraad van Bladel is het
bevoegd gezag in deze procedure. 
De wettelijke MER-procedure wordt opge-
start en het Plan van aanpak PlanMER
wordt ter inzage gelegd. 

herziening bestemmingsplan
Buitengebied Bladel
De gemeente Bladel maakt een integrale
herziening van het bestemmingsplan 
buitengebied met uitzondering van de 
kernen. Zij wil met een herziening van het 
bestemmingsplan de veranderingen in het
beleid die voortvloeien uit de Plattelands -
nota 2013 vastleggen, een kwaliteitslag
maken en beleidsontwikkelingen met de
nieuwste regels doorvoeren. 
Ondanks dat de herziening van het 
bestemmingsplan conserverend is en de
insteek heeft om geen toename van 
geur, ammoniak, fijnstof en stikstof te 
realiseren, moet in het bestemmingsplan
buitengebied vooral rekening gehouden
worden met de ontwikkelingsmogelijkheden
van de (intensieve) veehouderij en de
potentiële gevolgen daarvan op de 
kwaliteit van het woon- en leefmilieu, 
volksgezondheid en de natuurgebieden. 
De gevolgen van de ontwikkelingsmogelijk-
heden dienen te worden doorvertaald in het
bestemmingsplan Buitengebied. 
Het bestemmingsplan Buitengebied Bladel
is daardoor kaderstellend voor toekomstige
milieueffectrapportageplichtige of beoorde-
lingsplichtige activiteiten. 

doel MeR
Het doel van de MER-procedure is de
milieueffecten van de ruimtelijke 
ontwikkeling (en alternatieven) in beeld 
te brengen. Deze effecten worden 
omschreven in een milieueffectrapport. 
Deze openbare kennisgeving is de eerste
stap in de MER-procedure. Op grond van
het Besluit milieueffectrapportage (Besluit
m.e.r.) is de herziening van het bestem-
mingsplan MER-plichtig.

Plan van aanpak 
In het plan van aanpak ‘PlanMER 
buitengebied Bladel’ staat aangegeven
welke milieuonderzoeken voor het
PlanMER worden uitgevoerd. 
In het plan van aanpak is beschreven 
wat het nut en noodzaak is van het project,
wat de doelstellingen zijn van de MER,
welke alternatieven mogelijk zijn en 
welk beoordelingskader in de MER 
gebruikt wordt bij de beoordeling van de
alternatieven. 

Deze meldingen liggen vanaf 28 januari
2013 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags
na afspraak. Tegen deze meldingen bestaat
geen bezwaarmogelijkheid.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen

De volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn binnengekomen:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2013-0033 het uitbreiden van een

woning, Wilhelminalaan 5
(ontv.18-01-2013)

hapert
BLA-2013-0028 het bouwen van een

entreeportaal bij een
bestaand bedrijfsgebouw,
Energieweg 3A 
(ontv.17-01-2013)

hoogeloon
BLA-2013-0026 het oprichten van een

woning en het kappen van
3 beuken, Heuvelseweg 10
(ontv.15-01-2013)

BLA-2013-0027 het starten van een eigen
bedrijf aan huis (afwijking
bestemmingsplan),
Hoogcasteren 2 
(ontv.15-01-2013)

BLA-2013-0032 het milieuneutraal wijzigen
van een inrichting,
Dominépad 8 
(ontv.18-01-2013)

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 ver-
lengd:

Nummer Omschrijving en locatie
hapert
BLA-2012-0648 wijzigen gevelbeeld t.g.v.

vergroten sprinklerpompka-
mer en aanbrengen leiding-
brug, Smaragdweg 50
(verz.17-01-2013)

Vergunningen

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0560 het plaatsen van een 

dakkapel, Heeleind 67
(verz.18-01-2013)

BLA-2013-0006 het aanleggen van een 
uitrit, Schepenstraat 29
(verz.21-01-2013)

hapert
BLA-2012-0682 het verbouwen van een

winkelpand (Lidl), Markt 66
(verz.18-01-2013)

hoogeloon
BLA-2012-0683 het uitbreiden van een

woning (afwijking 
bestemmingsplan),
Dyckmeesterstraat 29 te
Hoogeloon 
(verz.16-01-2013)

BLA-2012-0523 brandveilig gebruik van 
een woonzorglocatie,
Hoofdstraat 47 
(verz.16-01-2013)

De besluiten en bijbehorende stukken liggen
van 28 januari tot 11 maart 2013 ter inzage
bij de Centrale Balie in het gemeentehuis in
Bladel. 
Indien u op maandagavond de verleende
omgevingsvergunningen wilt inzien, moet u
hiervoor een afspraak maken (tel. 0497-
361636).

Bezwaar 
Als u door het bovenstaande besluit recht-
streeks in uw belang wordt getroffen, kunt 
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 
5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na
de dag dat het besluit aan de aanvrager is
verzonden. In uw bezwaarschrift moet staan
tegen welk besluit u bezwaar maakt en
waarom. Verder moet u uw naam, adres,
telefoonnummer en de datum vermelden én
het bezwaarschrift ondertekenen. 

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Daarom kunt u aan de voorzieningen-
rechter vragen een voorlopige voorziening te
treffen. 
Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u
ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter
bepaalt dan of er een voorlopige regeling
moet worden getroffen, omdat onmiddellijke
uitvoering van het besluit voor u onherstel -
bare gevolgen kan hebben. 
U moet het verzoek sturen naar: de voor -
zieningenrechter van de Rechtbank Oost
Brabant, 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. 

Sloopmeldingen

Met de volgende sloopmeldingen is 
ingestemd:

Nummer Omschrijving en locatie
hapert
BLA-2013-0003 het gedeeltelijk slopen van

een winkelpand, Markt 66
(verz.18-01-2013)

BLA-2012-0690 het slopen van een
bestaande loods,
Castersedijk 25 
(verz.22-01-2013)
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Planning procedure
De MER-procedure bestaat uit de volgende
stappen:
1. De kennisgeving van het besluit van B&W
voor het opstellen van een PlanMER

2. Het ter inzage leggen van het plan van
aanpak ‘PlanMER buitengebied Bladel’ 

3. De gemeente raadpleegt de betrokken
instanties en de verplichte adviseurs over
de reikwijdte en het detailniveau van het
op te stellen PlanMER

4. Opstellen van het PlanMER en het voor-
ontwerp bestemmingsplan

5. Publicatie en tervisielegging van het
PlanMER en het voorontwerp bestem-
mingsplan. Dit is vooralsnog gepland in
maart van 2013

Inspraak
Het plan van aanpak PlanMER buitengebied
Bladel’ ligt vanaf dinsdag 29 januari tot en
met maandag 12 maart 2013 ter inzage 
tijdens openingstijden bij de balie van het
gemeentehuis en is tevens te downloaden
via www.bladel.nl. 
Gedurende genoemde termijn van zes
weken kan iedereen schriftelijk of mondeling
zienswijzen over deze notitie kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Bladel 
(Postbus 11, 5530 AA Bladel). Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge ziens-
wijze of voor meer informatie kunt u tijdens 
openingstijden terecht bij de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu (tel. 0497-361636).

Notitie reikwijdte en
detailniveau milieu -
effectrapportage
“Varkenshouderij
Overland 6 te Bladel”

Hevar VOF, Ganzestraat 40 te Hapert, is
voornemens voor de inrichting aan de
Overland 6 te Bladel varkensstallen op te
richten ten behoeve van huisvesting van in
totaal 120 kraamzeugen, 360 guste/dragen-
de zeugen, 82 opfokzeugen, 2.880 gespeen-
de biggen, 2 dekberen en 3840 vlees -
varkens. Hiertoe wordt de bestaande 
bebouwing gesloopt en worden drie nieuwe
varkensstallen opgericht. De bedrijven van
Hevar VOF aan de Ganzestraat 40, 40a en
De Rotten ongenummerd te Bladel worden
beëindigd. Voor dit project is een omgevings-
vergunning voor de activiteiten bouwen,
milieu en afwijken van het bestemmingsplan
op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a
onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, benodigd.

Ten behoeve van de onderbouwing van het
voorgenomen project moet een milieueffect -
rapport (MER) worden opgesteld. 

Notitie Reikwijdte en detailniveau
Als voorbereiding van de milieueffectrappor-
tage is een Notitie reikwijdte en detailniveau
opgesteld. In dit document wordt globaal
beschreven wat de voorgenomen activiteit
inhoudt en wat er in het MER wordt 
opgesteld en op welke wijze en tot welk
detail niveau de milieueffecten van deze
onderwerpen zullen worden beschreven. 
De activiteit vindt niet plaats binnen de 
ecologische hoofdstructuur of in een Natura
2000-gebied, maar wel binnen de invloed-
sfeer van een Natura 2000-gebied. 
Omdat er sprake zal zijn van een toename
van de stikstofbelasting op de Natura 2000
gebieden is een passende beoordeling
nodig. 

Raadpleging bestuursorganen en
Commissie voor de m.e.r.
Voorafgaand aan het opstellen van een
MER is het verplicht om een raadpleging -
ronde te houden. Hiertoe wordt advies
gevraagd aan de onafhankelijke Commissie
voor de milieueffectrapportage of een andere
onafhankelijke instantie. Omdat het bevoegd
gezag niet zelf de initiatiefnemer is, geeft het
bevoegd gezag advies over de reikwijdte en
het detailniveau van het op te stellen MER.
Daarnaast wordt door middel van deze ken-
nisgeving iedereen binnen zes weken na de
dag waarop de Notitie ter inzage is gelegd in
de gelegenheid gesteld schriftelijk of monde-
ling een zienswijze over het voornemen en
de notitie naar voren te brengen. Rekening
houdend met de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau en de ingekomen reacties zal
het MER daarna worden opgesteld.

Inzien
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt
vanaf dinsdag 29 januari 2013 gedurende
zes weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis te Bladel. Op maan-
dag 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. Indien u op maan-
dagavond de verleende omgevingsvergun-
ningen wilt inzien, moet u hiervoor een
afspraak maken (tel. 0497-361636).

Reageren
Gedurende de ter inzage termijn kan door
iedereen schriftelijk een reactie op de notitie
worden ingediend bij het college van burge-

meester en wethouders van Bladel 
(Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Voor mondelinge reacties kunt u een
afspraak maken met mevrouw S. Torres. 

wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende melding op grond
van het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit) is binnen-
gekomen van A.A.W. van Meer in verband
met melding van het opslaan van propaan
op het adres De Pan 9 Hapert.

De melding en bijbehorende stukken liggen
van 28 januari tot 25 februari 2013 (vier
weken) ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis. U kunt daar terecht op maan-
dag 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).

Openbare kennisgeving
wabo

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op de bepalingen van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en de
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij
voornemens zijn over te gaan tot gehele
intrekking van de volgende omgevingsver-
gunningen (activiteit milieu):

• Hoenderberg 5 te Netersel: revisievergun-
ning van 23 augustus 2006 voor het veran-
deren van een varkenshouderij 
• Eerselsedijk 2 te Hapert: revisievergunning
van 10 mei 2005 voor het veranderen van
een pluimveehouderij

Deze intrekkingen geschieden op basis van
artikel 2.33, lid 2 sub b Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht.

Het ontwerpbesluit en de relevante stukken
liggen vanaf maandag 28 januari 2013 (zes
weken) ter inzage in het gemeentehuis in
Bladel. U kunt daar terecht van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u
niet in de gelegenheid bent om tijdens die
uren naar het gemeentehuis te komen, kunt
u een afspraak maken voor ander tijdstip
(telefoon 0497-361636).

Zienswijzen tegen een ontwerpbeschikking
kunnen tot en met 11 maart 2013 door 
iedereen schriftelijk naar voren wor den 
ge bracht bij burgemeester en wethouders
(Postbus 11, 5530 AA Bladel). Ook kan in die
periode, na telefonische afspraak, over de
ontwerpbeschikking van gedach ten worden
gewisseld en kunnen mondeling zienswijzen
naar voren worden gebracht 
(tele foon 0497-361614). 

Bladel, 26 januari 2013

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns

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

Gemeente Bladel  

Bladel 

Casteren 

Hapert 

Hoogeloon 

Netersel  
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Politieke partijen

Bestemmingsplan de Biezen Noord Bladel
Het ontwerp bestemmingsplan wordt voorgelegd aan
de raad. Op het bestemmingsplan is één zienswijze
door zes bewoners ingediend. De vormgeving en de
inrichting blijven vatbaar voor discussie. De entree, het
speelveld, de waterpartij, de parkeerplaatsen  en de
typologie van de woningen zijn onderwerpen van
gesprek. Indien u hierover wilt meepraten, dan bent u
van harte welkom!

huurprijs reststrook omhoog?
Het beleid ten aanzien van verkoop en ingebruikgeving
van openbaar groen/reststroken is vastgesteld  in de
nota Grondbeleid 2009. 
Aan de hand van een folder zijn criteria opgenomen die
de gemeente hanteert of de aanvrager in aanmerking
komt voor aankoop, huur of ingebruikneming van een
strook openbaar groen of reststrook. 
De huurprijzen zijn echter dusdanig verouderd, dat het
in stand houden van een laag bedrag ter discussie
staat. 
Het kan leiden tot verhoging van de huurprijzen. Heeft u
daar een mening over dan horen wij dat graag! 

Schuldhulpverlening 
De schuldverlening is een wettelijke taak geworden.
Een belangrijk uitgangspunt van de wet: zorg voor
brede toegang. Niet alleen mensen  met een uitkering
komen in aanmerking voor ondersteuning, maar ook
mensen met een inkomen of in het bezit van een koop-
woning. Voor de gemeente heeft dit een aantal gevol-
gen. Door het vaststellen van het beleidsplan stemt de
raad in met het uitvoeren van een aantal adviezen. U
kunt uw zienswijze of ervaring met schuldhulpverlening
met ons delen.

kempensamenwerking? Noodzakelijk!
De 5 Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel,
Oirschot en Reusel de Mierden werken vanaf 2003
intensief samen op velerlei terreinen bijvoorbeeld
Personeel en Organisatie, Intergemeentelijke Sociale
Dienst en ICT. Een verdere doorontwikkeling op deze
samenwerking is noodzakelijk. Het Rijk stoot steeds
meer taken af en de gemeenten moeten deze taken
overnemen.  Om de  kwaliteit en de continuïteit van het
ambtelijk apparaat te waarborgen wordt de verdere
samenwerking versneld ingevoerd.  Dit vereist bestuur-

lijke slagvaardigheid en de rol van de gemeenteraden
moet goed worden gepositioneerd. 

wilt u daarover meepraten? dan bent u van harte
welkom op dinsdag 29 januari.
Let op: zowel de locatie als de aanvangstijd is
anders dan u gewend bent. 
locatie Den Tref Hapert. Aanvang rond de klok van
20.30 uur. 
Bij ons telt elke stem, ook na de verkiezing!

Bladel  hapert  hoogeloon  Casteren  Netersel
Samen Sterk en Sociaal!

Arjan van der hout 

Ben Maas  0497-682105 

Marcel Roks 06-53475303

PvdA Bladel

www.bladel.pvda.nl

Gindrapassage 6 • 5531 LP  Bladel

MOBIEL: 06 - 41 97 89 78

Cursussen
bij het
Kompas
Januari starten weer nieuwe computercursussen bij het
Kompas in Bladel.

De lessen worden gegeven op de volgende dagen:
• Maandagmorgen  5 lessen  i-Pad. (geen andere mer-
ken tablets)
• Dinsdagmiddag  gevorderden. 
• Woensdagmorgen beginners.
• Donderdagmorgen beginners. 
• Donderdagmiddag  foto bewerken.

De kosten voor een cursus bedragen € 30,00 voor 10
dagdelen, €15,00 voor de I-Pad.
Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij voor het timmeren
op vrijdagmiddag.

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 5531ET
Bladel. Info telefonisch: 0497-385069
U bent van harte welkom.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden.

BEZORGKLACHTEN?
BEL:550200

Column…

Op de werkvloer van de
makelaar
Een mooie woning, tweekapper met garage, te koop in
Bladel. Alles wordt in het werk gesteld om deze woning
z.s.m. te verkopen.

Hoe kan zoiets nu in zijn werk gaan?
Foto’s maken, totale huisbeschrijving, raamposter
ophangen, brochure ontwikkelen, tuinbord of verlicht
vouwbord plaatsen. Plaatsen op onze site, met doorver-
melding naar Funda en Jaap. In de meeste gevallen is
het zo dat er dan snel bezichtigingen komen. 
In deze tijd zijn veel mensen zich aan het oriënteren en
gaan alle nieuw geplaatste huizen bekijken. Als hierbij
een echte geïnteresseerde zit is dat een ”Lucky” treffer.
In deze tijd kan het soms snel gaan, maar ook erg traag.
Daar moet je als verkoper op voorbereid zijn.

Als uit een eerste bezichtiging een tweede volgt begint
de spanning te stijgen bij de verkopende partij en
natuurlijk ook de makelaar. Gezien het feit dat de kandi-
daat koper(s) meestal derden meenemen, laat blijken
dat ze er zeer serieus mee willen omgaan. Dit vooral
indien ze niet de vader, schoonvader of goedwillende
oom meegenomen hebben, maar een heuse aankoop-
makelaar. Dit is voor ons als verkoopmakelaar/verko-
pende partij altijd een welkome aanvulling. Dan weten
we zeker dat het voor beide partijen op een professione-
le manier tot een eventuele aankoop gaat komen.
Na deze tweede bezichtiging zitten we te wachten wat
er komen gaat. 
Komt er een bod of een afwijzing? 
Uiteindelijk komt er dan een bod. 
Niet al te hoog, maar daar worden diverse argumenten
voor aangevoerd.

De onderhandelingen kunnen gestart worden.
Soms kun je onderhandelingen in 1 dag afronden, maar
in dit geval ging het toch iets langzamer. Ook omdat wij
als makelaar wel eens te maken hebben met meer par-
tijen die mee mogen beslissen. Die probeer je dan op 1
lijn te krijgen. Op zich was dit ook niet zo vreemd, want
de bieding en de vraagprijs lag toch wel enigszins uit
elkaar. Stap voor stap naderden beide partijen elkaar.
Alles speelde zich nu af tussen de aankoopmakelaar
en de verkoopmakelaar. Geen van beide partijen wil-
den het achterste van hun tong laten zien, wat natuurlijk
gezien de belangen zeer logisch is. Een spannende tijd
voor alle partijen, maar het gevoel bleef goed. Voor ons
als makelaar de mooie taak om onze klant tijdens deze
fase gerust te stellen en te overtuigen van een goede
afloop. Geduld en vertrouwen wordt in de meeste
gevallen beloond en de zaak werd alsnog gesloten.

Dan zijn er de ontbindende voorwaarden, die in deze
tijd steeds maar uitgesteld moeten worden, omdat de
meeste banken meer tijd nodig hebben om een aange-
vraagde hypotheek te honoreren. Dat vergt wederom
geduld en een periode van enige ongerustheid. 
Als het verlossende  woord dan komt heerst er bij alle
partijen een jubelstemming. Dat zorgt ervoor dat dit vak
een van de mooiste ter wereld is, want aan het eind van
het liedje maak je mensen gelukkig.
Een huis verkopen of aankopen gaat met horten en sto-
ten of over bergen en dalen, maar met de juiste make-
laar is het wel een stuk eenvoudiger.

Door Ad Schoofs
Vosters Onroerend Goed
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Oude Provincialeweg 63
Hapert, Tel. 0497-385126

Winterbanden of

4-seizoenen banden

v.a. €  32.95

Strooizout
in emmer van 7.5 kg

of zak van 25 kgop=op

Bladel
T 0497 - 38 38 68

Westerhoven
T 040 - 207 60 76

www.knegtmansadvocaten.nl

Bel ons voor een
gratis kennismaking

Uw zaak is onze zorg

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

• Autoaccessoires
• Autolampen
• Autopoets + toebehoren
• Maar natuurlijk ook diverse
gereedschappen

Staalmarkt vestigt
zich op Kempisch
Bedrijvenpark

Staalmarkt opent in het tweede kwartaal van 2013 de
deuren van een nieuwe vestiging op het Kempisch
Bedrijvenpark te Hapert. Onlangs zijn de overeen-
komsten voor de nieuwe vestiging ondertekend.
Staalmarkt gaat een kavel van in totaal ruim 6.000m2
in gebruik nemen aan de Diamantweg op het KBP. 

Staalmarkt Nederland B.V. is een onderdeel van de
MCB Groep. Staalmarkt levert metaal en kunststof-
fen door heel Nederland vanuit tien regionale vesti-
gingen. Staalmarkt heeft deze materialen op voor-
raad, en kan indien gewenst ook de eerste bewer-
kingshandeling verrichten. Levering van componen-
ten en materialen gebeurt middels het principe van
just in time. Staalmarkt is een partner van metaalver-
werkende bedrijven en levert een product op maat,
waardoor de afnemer minder voorraad heeft en min-
der restproduct. 

Vanwege de sterke groei in de Kempen, een grote
klantenkring en uitbreidingsambities richting België is
vestiging op het KBP voor Staalmarkt een logische
keuze. Vestigingsmanager René van Kemenade:
‘Met onze nieuwe locatie in Hapert kunnen we onze
klanten nog beter bedienen. In de Kempen zijn veel
van onze klanten gevestigd. Het aantal transportbe-
wegingen neemt door deze nieuwe vestiging aan-
zienlijk af en we zijn in staat om vanuit deze vestiging
ook de bedrijventerreinen in Geel en Turnhout te
bedienen. Daarbij is het KBP direct gelegen aan de
A67, waardoor de bedrijventerreinen in de regio
Eindhoven uitstekend bereikbaar zijn.’ 

Voorzitter Boy Swachten over de komst van
Staalmarkt: “Staalmarkt is het eerste niet- Kem -
pische bedrijf dat zich gaat vestigen op KBP. We zijn
daar erg trots op. Het bedrijf is een welkome aanvul-
ling op de goed vertegenwoordigde metaalindustrie
in de Kempen.’

De aanvraag voor omgevingsvergunning is begin
november ingediend en op 8 december verleend. F5
Projectengroep uit IJsselstein is verantwoordelijk
voor de bouw van het bedrijfsgebouw, welke turn-key
door hen wordt opgeleverd. Begin 2013 wordt gestart
met de werkzaamheden en in april 2013 wordt het
bedrijfspand geopend. 

Voor meer informatie zie www.staalmarkt.nl of
www.kempischbedrijvenpark.com

Kleur bekennen
‘Meet Your Match’ in het dierenopvangcentrum

Jaarlijks worden er honderden katten geadopteerd
vanuit Dierenopvangcentrum De Doornakker. Om te
zorgen voor nóg betere matches tussen baas en dier
is het asiel recent gestart met het Amerikaanse Meet
Your Match programma. Het bemiddelingsprogram-
ma werd eerder getest in drie verschillende dierenop-
vangcentra van de Dierenbescherming. De resulta-
ten daar waren erg positief; het aantal mismatches
daalde er met de helft. 

dappere uitslover of trouwe kameraad?
De Dierenbescherming geeft aan dat de kwaliteit van
de adopties in haar asiel in Eindhoven door de inzet
van veel gekwalificeerde vrijwilligers al hoog was.
Onder het motto ‘Er is altijd ruimte voor verbetering’
ging de organisatie toch met het nieuwe programma
aan de slag . Het Meet Your Match principe deelt kat-
ten in naar negen verschillende kattenkarakters en
werkt vrij eenvoudig. Zodra een kat binnenkomt in
het dierenopvangcentrum gaat deze in quarantaine.
De eerste dag wordt getest hoe de kat reageert op
verandering. Na twee dagen krijgt de kat een tweede
test waarin hij geobserveerd wordt in verschillende
situaties. Hoe reageert hij op een begroeting, komt hij
als je roept, kun je hem makkelijk aaien en oppakken
en hoe gevoelig is hij? De uitkomt van de test laat
zien hoe hij scoort op dapperheid en op onafhanke-
lijkheid en aanhankelijkheid. Bij die score hoort een
kleur. Bijvoorbeeld groen voor een dappere uitslover,
oranje voor een trouwe kameraad of paars voor een
aanhankelijke aanbidder. Daarna krijgen de katten
een gekleurd bandje om ze qua type herkenbaar zijn. 

Persoonlijke voorkeuren en praktische zaken 
Adoptanten krijgen een aantal vragen voorgelegd om
te zien welk soort kat goed aansluit bij hun wensen.
Wat zoeken mensen precies in een kat en hebben ze
speciale eisen? Er worden praktische dingen
gevraagd zoals of de kat alleen thuis moet kunnen
zijn, of de kat binnen en buiten komt en of deze goed
overweg moet kunnen met kinderen of andere huis-
dieren. Maar ook persoonlijke voorkeuren komen
aan bod: vinden mensen het belangrijk om te spelen
en knuffelen met de kat en wordt miauwen gewaar-
deerd? Vervolgens berekenen de bemiddelingsme-
dewerkers van het dierenopvangcentrum de score
van de antwoorden. Daar komt een aanbeveling voor
een bepaalde kattenkarakter uit.
Adoptanten kunnen vervolgens onder begeleiding
gaan kijken bij de kattenruimtes. Aan het bandje met
de kleur kunnen zij eenvoudig zien welke kat een
mogelijke match zou kunnen zijn en welke niet.

keuzevrijheid
De Dierenbescherming is blij met het programma
omdat het voor adoptanten heel transparant is. Het
geeft aan waarom een bepaalde kat wel of geen
goede keuze is. Een ander voordeel is dat adoptan-
ten meer keuzevrijheid hebben met het uitzoeken
van een kat. Ook de interactie met de kat tijdens het
rondlopen bij de kattenruimtes helpt bij het maken
van de juiste keuze. Bent u op zoek naar een kat en
bent u benieuwd welke kattenpersoonlijkheid bij u
past? Ga dan eens langs bij Dierenopvangcentrum
De Doornakker en wie weet gaat u met een ‘aanhan-
kelijke aanbidder’ naar huis!
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De KempenDe Kempen
Lezer van de maand januari
Madelief Peeters

Lezer v.d. maand

“Het grote boek van Madelief” is natuurlijk het lieve-
lingsboek van Madelief Peters uit Bladel. 
Madelief is 7 jaar en leest graag. Haar lievelings-
schrijvers zijn Guus Kuijer (de schrijver van haar lie-
velingsboek)  en Geronimo  Stilton. Op dit moment
leest Madelief het boek Pudding Tarzan.

Behalve lezen zijn muziek ( Kinderen voor Kinderen,
Kids Top 20), korfbal, knutselen en tekenen ook hob-
by’s van haar.  Ze gaat ook nog naar school, naar
groep 4B van basisschool De Toermalijn. Daar heeft
ze 3 juffen, Eefje, Mandy en Eva. Op school zijn haar
lievelingsvakken: Gym, handvaardigheid en muziek.

Nieuwsgierig geworden? Madelief heeft  ook nog een
Top 10 van leesboeken die je zeker eens moet
komen bekijken/lezen in onze bibliotheek in Bladel.
Boekhandel Papierelier heeft een hele mooie pen
geschonken  aan  Madelief.  Die kan ze bij haar hob-
by’s goed gebruiken.

Concert carnavalesk 2013
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari presenteert muziekvereniging Kunst Adelt 
haar traditionele Concert Carnavalesk in Den Tref in Hapert.

Beide avonden beginnen om elf minuten over acht.
Bezoekers kunnen ook dit jaar genieten van een drie uur durend spetterend carnavals-

Het Concert Carnavalesk van Kunst Adelt streeft al
vele jaren naar een zeer hoog niveau. 
Ook dit jaar is de avond gevuld is met een zeer afwis-
selend programma met voornamelijk muziek, maar
ook grappen en grollen, sketches, tonpraoten, acts
en andere verrassende, kleurrijke optredens. 
Alle geledingen van Kunst Adelt geven op hun eigen
wijze acte de présence tijdens dit concert.

een tipje van de sluier
Wat kunnen de bezoekers dit jaar verwachten?
Natuurlijk speelt het harmonieorkest bekende en
minder bekende muziek. Er is een grappige act van
de jeugdgroepen; het pieporkest, HiddiT en StikkiT,
een mooie musicalvertolking door de leden van het
opleidingsorkest en twee bijzondere optredens van
de slagwerkgroep. Ook brengt het harmonieconcert
een mooi en bekend muzikaal intermezzo ten gehore
en laten de dansmarietjes hun showdans en garde-
dans zien aan het publiek.
Verder zullen de ‘Dames van de Herremenie’ een
aantal geheimen prijs geven … en ook tonpraoter
Rien Bekkers zal zorgen voor wat komisch vermaak. 
En natuurlijk wordt er tijdens het concert een tombo-
la gehouden waarbij ieder jaar spectaculair mooie
prijzen te winnen zijn.
Kortom: het belooft een avond te worden vol zang,
dans en muziek en dàt voornamelijk vanuit de eigen
vereniging!

haopertse gaoper
Op vrijdag 1 februari wordt de veertiende Haopertse

Gaoper bekend gemaakt en toegevoegd aan het
illustere gezelschap van het Genootschap van
Haopertse Gaopers. 
Daarnaast zal op zowel vrijdag- als ook op zaterdag-
avond het Genootschap van Haopertse Gaopers,
ondersteund door de hele zaal, het Haoperts
Volkslied zingen met daarin de nodige actuele onder-
werpen van wat er leeft in Hapert!

extra luister
Op deze avonden kan de Prins van Hapert natuurlijk
niet ontbreken!
Prins Bon-Aventura van de Pintewippers zal met zijn
gevolg beide avonden aanwezig zijn, wat ongetwij-
feld zal bijdragen aan een gezellige, carnavaleske
sfeer! Na afloop zullen de Venneblaozers ervoor zor-
gen dat er in de foyer nog gezellig in een muzikale
sfeer kan worden nagekletst.

Nog enkele wetenswaardigheden
Er zijn nog enkele toegangskaarten verkrijgbaar bij
de DA-drogist Antonius op de markt. 
Kosten: € 2, - per stuk. 
Het concert begint beide avonden stipt om 20.11 uur.
Om 19.00 uur gaat de zaal open, niet eerder!

Ook dit jaar belooft het Concert Carnavalesk van
muziekvereniging Kunst Adelt uit Hapert weer een
onvergetelijke gebeurtenis te worden, die u zeker
niet mag missen en die u zeker in de sfeer zal bren-
gen van een spetterende voorbereiding op Carnaval
2013!!!

Das Karnevalskonzert
fanfare Wilhelmina
Hoogeloon
Het 27e carnavalsconcert volledige in een Duits
thema

Prins Supervisie heeft zijn proclamatie opgemaakt en
de eerste bakkusavond is achter de rug. Het is dus tijd
voor het carnavalsconcert. Op zondag 27 januari wordt
het carnavalsconcert al weer voor de 27e maal georga-

niseerd door fanfare Wilhelmina in samenwerking met
Carnavalsvereniging de Lappelekkurs.

Het concert start om 15.00 uur met de bekendmaking
van de jeugdprins die dit jaar gaat regeren over het kin-
derlappelekkursland. Samen met de jeugdraad zal
deze prins ook een optreden verzogen tijdens het con-
cert. Voor kinderen is er dit jaar een speciale activiteit tij-
dens het concert. Er staat een rodeo stier, het is natuur-
lijk de vraag wie hier het langst op kan zitten. Kinderen
kunnen zich voor deze wedstrijd opgeven tussen 14.30
en 15.00 uur.

Het blaasorkest en de percussiegroep van fanfare
Wilhelmina hebben flink gerepeteerd om u een mooi
programma voor te schotelen. Het carnavalsconcert
heeft dit jaar een Duits thema, waarbij een leuk en geva-
rieerd programma is samengesteld. Zittend aan lange
tafels en met nummers als ‘Ich komm bald Wieder’ en
‘Verdammt ich liebe dich’ waant u zich direct op een
heus Schlagerfest. Natuurlijk kan ook de muziek van
Marianne Rosenberg en ‘99 luftballon’ van Nena niet
ontbreken op deze Duitse middag. Zoals de laatste
jaren gebruikelijk is zal ook de prins optreden tijdens het
carnavalsconcert, dit keer geen zang maar een mooie
solo onder begeleiding van het blaasorkest.
Bij het carnavalsconcert draait het natuurlijk niet alleen
om de muziek. Er kan natuurlijk ook gelachen worden
om de leuke sketches, en iedereen kan luisteren naar
het geweldige zangtalent dat Hoogeloon rijk is. Het is
elk jaar weer een verrassing hoe de leden van de fanfa-
re zijn uitgedost tijdens de vele acts. Als u als publiek
dan ook nog eens voor een perfecte carnavalssfeer
zorgt, zal het concert zeker slagen.
Na afloop van dit overvolle concert is het nog steeds
geen tijd om naar huis te gaan. U kunt namelijk nog
gezellig blijven hangen en onder het genot van een
drankje genieten van de vrolijke muziek van ’t Loons
kappelleke. Zoals u ziet bent u tijdens het carnavalscon-
cert ook dit jaar weer verzekerd van leuke muziek en
een gezellige sfeer. Kom dus luisteren en genieten
zodat u niet van anderen hoeft te horen wat u allemaal
gemist heeft.

Wij hopen u in echte carnavalsstemming te mogen ver-
welkomen op zondag 27 januari, waar u kunt genieten
van het carnavalsconcert. Het concert begint om 15.00
uur in D’n Anloop te Hoogeloon. Zoals gebruikelijk is de
entree gratis.

kunst adelt
muziekvereniging
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Huis & aanbodPostelweg 19 • Bladel • tel. 0497-380114

Onze gezellige verbouwde hoekwoning ligt midden in het centrum van Bladel. De winkel-
straat en de school zijn te voet bereikbaar.

Na een aantal jaren met veel plezier in de Margrietlaan 7 te hebben gewoond, zijn we nu toe
aan een nieuwe fase in ons leven. Daarom staat er nu een Te Koop bord in de tuin en dit met
pijn in ons hart. 

We hebben onze woning stap voor stap aangepast aan onze wensen, zodat we graag thuis
komen, na een dag hard werken. We zitten vaak in onze ruime woonkamer die voorzien is
van een karakteristieke haard.

Boven is de woning geheel verbouwd en biedt rust en comfort. De badkamer is verbouwd en
twee slaapkamers zijn voorzien van een verlaagd plafond met sfeerverlichting. In de kinder-
kamer zit zelfs een sterrenhemel. Het volgende project zou de keuken worden. Deze is nog
netjes, maar stond bovenaan ons wensenlijstje om verbouwd te worden.

We hebben de tuin kindvriendelijk aangelegd en hebben dan ook een tuinhekje om de vijver
geplaatst. De tuin biedt dan nog voldoende ruimte om er een speeltoestel voor kinderen neer
te zetten. In de garage is genoeg plaats voor de auto en fietsen. Wij hebben altijd met veel
plezier in de Margrietlaan 7 gewoond en hopen dan ook dat de toekomstige bewoners er met
evenveel plezier zullen wonen.

Wonen in het hartje van
Bladel Margrietlaan 7, Bladel

straatbeeld

keuken

Voorzijde

woonkamer

badkamer

ouderslaapkamer



de Lantaarn nr. 3 - pagina 20

Tel 0497 381 281

28 januari t/m 2 februari 2013

tring!

 

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

Markt 25 Bladel

Brood van de week 

Borkels molenbrood     6 ons 2.10 1.45

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 

Pruimenvlaai    11.00 7.70

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!

Varkensfilet-
lapjes 6 halen 4 betalen

Mager  Hacheevlees 500 gram  540

Boerenkip (roerbakschotel)

500 gram  545

Lasagne
uit eigen keuken 500 gram  490

Zuurkool-broodje per stuk  195

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. 28 jan.  t/m za. 2 febr. 2013
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand  

Marente de Moor op bezoek bij de
Sniederskring

Op vrijdag 18 januari was Marente de Moor in Bladel om daar
in den Herd ten overstaan van een groot aantal geïnteres-
seerden te vertellen over zichzelf, over haar werk (met name
de ”De Nederlandse Maagd”, waarvoor ze in 2011 de AKO-
Literatuurprijs ontving) en voor te lezen uit dit werk.  Zij bleek
een gedreven vertelster. Uitvoerig kwamen de diverse the-
ma’s uit dit werk aan bod. Het leven op de grens van twee
werelden, de dreiging van de naderende 2e wereldoorlog,
gezien vanuit het perspectief van een jong meisje dat in de
buurt van Aken schermlessen gaat volgen bij een oudgedien-

de uit de Eerste Wereldoorlog, die nog steeds niet wil begrijpen dat de tijd veranderd
is, dat de paarden vervangen zijn door tanks, de sabel door machinegeweren en dat
Hitler en de Nazi’s eraan komen.  De schermsport speelt en belangrijke rol in het boek.
De tijdgeest van de periode net voor W.O.II wordt nauwgezet beschreven met oog
voor detail. Kortom een heel verhelderend betoog waarbij zowel diegenen die het
boek al gelezen hadden als degenen die het nog gaan lezen baat hadden. De vragen
uit het publiek werden door haar uitvoerig beantwoord. Geen wonder dat ze het druk
had in de signeersessie.


