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Vrijdagavond

’’SWINGEN MET EEN DJ’’
Zondagmiddag vanaf 15.30 uur

’’GOUD VAN OUD’’

CASTEREN – Carnavalsvereniging de Dagschotels uit Casteren bestaat 22 jaar. Een jubileum dus. Klein
begonnen in de schuur van Jan van der Aa, later uitgeroeid tot een bloeiende carnavalsvereniging die het
publiek graag op het verkeerde been zet.
(door Erik Schippers)
werden we nog voordat het feest begon al uit de optocht
gehaald.’ Monique Daemen-Veron, de vrouw van Peter,
legt uit waar de ludieke naam ‘De Dagschotels’ vandaan
komt: ‘Bij Café den Bels keken we samen altijd naar FC
de Kampioenen, een geweldige serie. Xavier, die verslaafd was aan pintjes, bestelde regelmatig een dagschotel en dat vonden we wel een toepasselijke naam
omdat wij ook wel van een pintje houden. Zeker met
carnaval. Jos Schel deed ons een jaar later, in 1993,
wederom een goed voorstel want nu sponsorde hij duizend gulden als we een mooie wagen zouden bouwen.
Dat was in die tijd een flinke bult geld en daar hebben
we toen een oude SRV-wagen van gekocht. Carnaval
bloeide weer helemaal op in Casteren en we werden
dat jaar zowel in Casteren als Hoogeloon eerste bij de
optocht.’
Tosti-Bend

De Dagschotels werden in 1991 opgericht. In 1992 zou
de carnavalsgroep voor het eerst met de optocht meedoen. Peter Daemen blikt terug in de tijd: ‘We zaten in
Café den Bels van Jos Schel aan de bar. Carnaval lag
in Casteren op zijn gat en de optocht ging niet door. Jos
Schel vond dat zonde en zei dat hij ons wel wou sponsoren als we toch de optocht zouden lopen. We mochten zijn bankstel wel hebben en dat hebben we toen op
een grote zuipwagen geplaatst. Samen met een grote
beker want omdat we als enige in de optocht meeliepen, werden we natuurlijk mooi eerste. Met die wagen
zijn we ook nog naar de Kempenoptocht in Hapert
gegaan maar omdat er niet gedronken mocht worden,

Het succes van De Dagschotels is inmiddels bekend. In
Casteren werd vijftien keer de optocht gewonnen, in
Hoogeloon zeven keer, in Bladel twee maal en bij de
Kempenoptocht in Hapert stonden De Dagschotels
negen keer als winnaar op het podium. Van 1992 tot en
met 1997 werden er grote wagens gebouwd, vanaf
1998 zijn De Dagschotels actief als loopgroep.
Inmiddels is er opnieuw een Dagschotel van het eerste
uur aangeschoven, Edwin Kuijpers. Edwin en Peter zijn
de mannen van de techniek maar volgens Edwin is ‘het
collectief’ de basis van het succes: ‘Je moet ook creatieve mensen hebben zoals vroeger Herald Coolbergen,
Harm Swaanen en onze Richard, maar ook mensen die
overal inzetbaar zijn zoals Willeke Hendriks bijvoorbeeld.
Vroeger hadden we vijftig Dagschotels, nu nog zowat
de helft. Het mooie is dat die allemaal in Casteren
wonen. De saamhorigheid is enorm: samen een wagen
maken, samen carnaval vieren en vooral heel veel lol
maken. We proberen het publiek tijdens de optocht op
het verkeerde been te zetten, dat is altijd ons sterkste
punt geweest. Een echte dagschotel gaat op zoek naar
het extreme en we vinden niks mooier als we het
publiek horen zeggen: ‘Hoe krijgen ze het toch verzonnen…’. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ‘de Tosti-Bend’ en
‘Wij zuigen er un p(h)undje an.’
vervolg op pagina 2

Echtscheidingspraktijk
· Kinderen staan centraal:
ook kinderbegeleiding mogelijk
· In goed overleg uit elkaar
· Complete begeleiding van uw scheiding

www.bemiddelaarbijechtscheiding.nl
Bladel
Westerhoven
T 0497 - 38 38 68 T 040 - 207 60 76

Gratis advies en
kennismaking:
30 minuten

Markt 1A
Bladel

SECONDAS-NEW

WEER OPEN op wo. 6 februari
NIEUW ADRES: Gindrapassage 6, Bladel
WINTERKOOPJES € 7,50 per stuk
VOLOP ’’NIEUWE’’ COLLECTIE. WELKOM!
‘t is een ware rage…
mode uit de Gindrapassage!
Info: 06-23954138 - www.bella2ehands.nl
Gindrapassage 6, 5531 CP Bladel

Wij zijn op zoek naar een

BEZORGER
voor een bezorgwijk in Hoogeloon.
Bezorging moet plaatsvinden tussen
vrijdagmorgen en zaterdagmiddag 12.00 uur.
Interesse: mail je naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer naar: localprint@online.nl.

Broekstraat 26
5571 KK Bergeijk
tel. 0497-550200

PIETER VOSTERS VOOR AL
UW ONROEREND GOED

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
NIEUWSFLITS
TUSSENWONINGEN GEVRAAGD
Wilt u uw tussenwoning snel
verkopen?
Wij hebben eventuele kandidaten!
www.vostersonroerendgoed.nl
Markt 5a
5531 BA, Bladel
telefoon:

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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Thuisbasis
Hoogtepunten zijn niet alleen de vele prijzen maar vooral ook de lol van het samenzijn. Peter Daemen: ‘We
hebben veel mooie dingen meegemaakt. Ik weet nog
dat we in 1994 zo’n grote wagen gebouwd hadden in de
schuur van Jan van der Aa dat ie er niet meer uit kon. Ik
zei tegen Jan dat we de houten schuur open moesten
zagen. ‘As da moet, dan moet da’, zei Jan. ‘As ge’m
naderhand mar weer dicht maokt.’ Monique: ‘In
Hoogeloon was een keer de benzine op. We belden
toen overal aan en mensen haalden zelfs benzine uit de
grasmaaier om ons vooruit te helpen. En in Bladel was
een keer de muziek stuk. We mochten toen onze cd op
de prinsenwagen draaien en de hele Raad van Elf deed
onze danspasjes mee.’ Edwin: ‘Ons mooiste stukje
techniek was ‘Feestgedruis in het slakkenhuis’ in 1997
met heel veel beweging. De slak ging helemaal open en
dan kwam er een orkest uit. Tijdens de Kempenoptocht
brak de kop helaas af, anders waren we dat jaar zeker
eerste geworden.’ Goede facilitaire voorzieningen zijn
natuurlijk belangrijk om ieder jaar weer met iets nieuws
te komen. De Dagschotels hadden tussen 1992 en
1997 hun onderkomen bij Jan van der Aa, terwijl zus

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

www.pefcnederland.nl

Uitgave: Localprint, Bergeijk

Lies voor de koffie en de pannenkoeken zorgde. Tussen
1998 en 2001 was de stal van Toon en Toos Teurlings
het vertrouwde bouwadres en bij Piet en Jo van
Loenhout tussen 2001 en 2007. Vanaf 2008 is de stal
van Leo en Angelique Castelijns aan de Bucht de thuisbasis. Edwin besluit: ‘Monique verdient nog een extra
compliment. Zij rijdt het hele land af voor stof en maakt
dan met de andere dames onze pakken die er altijd
super gelikt uitzien. En Monique maakt al 22 jaar de
notulen van onze vergaderingen. Daar staan mooie uitspraken in, maar ik denk dat de lezers van de Lantaarn
daar rooie oortjes van zullen krijgen, dus die houden we
maar voor onszelf…’
De Dagschotels zijn dit jaar voor de 22e keer te
bewonderen tijdens de optochten in Casteren
(zaterdag 9 februari) en op maandag 11 februari tijdens de Kempenoptocht in Hapert. Komt dat allen
zien!!
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ALGEMEEN ALARMNUMMER

1-1-2
DIERENAMBULANCE EINDHOVEN EN OMSTREKEN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

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

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

Mededelingen
INTERGEMEENTELIjKE SOCIALE DIENST (ISD) DE KEMPEN
ISD de Kempen voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en
zorg; Bijstandsverlening, Bijstandsverlening aan zelfstandigen, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gemeentelijk minimabeleid
en Schuldhulpverlening. Contactgegevens: ISD de Kempen, postbus
66, 5530 AB Bladel, 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Meer informatie is terug te vinden op: www.isddekempen.nl
ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIjK GEwELD: tel. 0900-1000111
info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl
VRIjwILLIGE THUISZORG DE KEMPEN
Hulpverlening/periodiek vervangen van de mantelzorger voor thuisverblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en terminale patiënten. Aanvraag 0497-514746/06-20937489. Vrijwillige
Thuiszorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
STEUNPUNT MANTELZORG DE KEMPEN
Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.
Tel. 0497-514746. Website: www.mantelzorgdekempen.nl. Steunpunt
Mantelzorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
OPENINGSTIjDEN BIBLIOTHEEK
Hapert, Bernhardstraat 4
(ingang Kerkstr. t.h.v. overkapping)
ma. van 11.00 tot 16.30 uur
wo. van 11.00 tot 16.30 uur
vrij. van 18.00 tot 20.00 uur

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

OPENINGSTIjDEN SPEEL-O-THEEK SAMENSPEL BLADEL
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur
CENTRAAL INDICATIE ORGAAN ZORG (CIZ) GROOT KEMPENLAND,
De Run 1151, 5503 LB Veldhoven. Centraal meldpunt voor het aanvragen van zorg. Tel.: 040-2549999 - info@CIZ.nl
Indiceert voor alle aanvragen van personen voor:
* opname in een verzorgingshuis
* tijdelijke opname in een verzorgingshuis
* opname in een verpleeghuis
* dagbehandeling in een verpleeghuis * dagverzorging
* thuiszorg (wijkverpleging en gezinsverzorging)
HOUT- EN BOUwBOND CNV:
Voor vragen en problemen kunnen leden en niet-leden terecht bij de
vraagbaak in Hapert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur,
Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 (06) 23409858. Voor
dringende vragen bel (040) 2015113 (privé).
POLITIE BLADEL:
Het steunpunt in het gemeentehuis in Bladel is op afspraak bezet, tel.
0900-8844. Bij spoed: 112. Website: www.politiebladel.nl.
RODE KRUIS AFDELING DE ZALIGHEDEN TE BLADEL:
De welfarewinkel is voor verkoop van artikelen elke dinsdagmiddag
open van 13.30 uur tot 15.30 uur.
RIjBEwIjSKEURINGSARTS
C.J. Swijgers, arts, Driehuis 4, 5529 NA Casteren
Tel. 0497-681066 / 06-45716117, e-mail: infobio@kpnplanet.nl
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De Pastorale Eenheid

Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum
schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale Eenheid, Kerkstraat 1, tel. 360336.
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Parochieblad Parochie Heilige Severinus - Hapert, Parochie St. Pancratius - Hoogeloon, Parochie H. willibrordus Casteren
VIERDE ZONDAG DOOR HET jAAR
ZATERDAG 02 FEBRUARI
10.30 uur: Kerk Hapert. Uitvaart Jan Castelijns
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon
ZONDAG 03 FEBRUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
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
Laura Romme mndg
Hoogeloon
Frans v Heijst jgt
Nel Kolsters (KBO)
Jan en Marie Beijens-Beerens en Joke Beijens-v
Gestel
DINSDAG 05 FEBRUARI: Steunpunt Hapert
09.00 uur: Frans Schilders
wOENSDAG 06 FEBRUARI:
Pareochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis voor roepingen
DONDERDAG 07 FEBRUARI:
Steunpunt Hoogeloon
09.00 uur: H. Mis voor roepingen
VRIjDAG 08 FEBRUARI: Kerk Hapert
09.00 uur: H. Mis voor roepingen
VRIjDAG 08 FEBRUARI: Steunpunt Hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

VIjFDE ZONDAG DOOR HET jAAR
(Carnaval)

Casteren
Jan Castelijns nms KBO-Casteren

HUwELIjKSVOORBEREIDING
Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.

Hapert
Overl. fam. Boon-Liesting f
Overl. ouders Schilders
Ad en Harrie Schilders
Overl. ouders en fam. van den Boomen-Pluijms
Frans Bottram nms fam. Bottram-Baijens
Annie v Hout-v Schijndel nms fam. v Hout
Cor Huybregts-vd Biggelaar nms KBO-Hapert
Overl. ouders Wouters-Antonis en overl. kinderen
Overl. ouders vd Ven-Karsmakers
Bertha, Cor en Harrie vd Ven
Jan vd Ven
Overl. familie Vosters-Heesters
Piet en Mien Wouters-Verwimp nms kinderen en
kleink.
Adriaan en Clasien van de Ven
Kees Eliëns nms. seniorenorkest
Tiny Louwers nms K.B.O. Hapert
Overl. leden van C.V. de Pintewippers en
De Venneblaozers
Maria Manders- de Bruijn
Judith- Roos Lemmens
Dielis en Maria Senders
Willie van Hoek
Hoogeloon
Piet Beerens en Maria Beerens-Klaassen f
Pastoor Bertens en familie f
Frits en Jans vd Huijgevoort-vd Ven
Piet Beerens mndg
Harry en Dina Mollen-Meulenbroeks
Frans Timmermans en Trees Timmermans-Deenen
Alle levende en overleden leden van Carnavalsver. De
Lappelekkers

ZORG VOOR DE NABESTAANDEN IS ONZE ZORG
Al enkele jaren is in onze Pastorale Eenheid deze
werkgroep actief. Deze werkgroep neemt na ongeveer zes weken na het overlijden van iemand contact
met de familie op. Als iemand overleden is komt er de
eerste tijd dikwijls heel veel bezoek. Alle aandacht
gaat uit naar de nabestaanden. Maar stilaan verslapt
die aandacht. Het wordt weer gewoon.
Hoewel? Meestal blijft er een leegte. De behoefte om
daar eens met iemand over te kunnen praten is groot.
Vanuit de parochie hebben wij daar gehoor aan gegeven. Met een aantal mensen staan wij voor u klaar.

DOOPVOORBEREIDING
Voor de parochies Hapert, Hoogeloon en Casteren

ZATERDAG 09 FEBRUARI
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Tolad en Notenkrakertjes)

De Werkgroep nodigt de ouders uit van de dopelingen
voor een kennismaking en uitleg over de doop, met
Pastoor en werkgroep op donderdag 28 februari 2013
van 20.00 - 21.30 uur.

ZONDAG 10 FEBRUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert m.m.v. De Venneblaozers

Deze bijeenkomst wordt elke laatste donderdag van de
maand gehouden in het Koetshuis, Kerkstraat 1 Hapert.
Aanmelding en informatie tel.: 0497-360336

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

INFORMATIEAVONDEN
NIEUwE PAROCHIE
In de afgelopen maanden heeft de stuurgroep van de
nieuwe parochie Bladel voorwerk gedaan in het kader
van de voorgenomen fusie van de parochies Bladel,
Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. Er is gesproken over financiële zaken en samen met het bisdom is
het raamwerk van de gebouwen en bezetting in de nieuwe parochie besproken.
De stuurgroep van de nieuwe parochie Bladel nodigt
alle parochianen en andere belangstellenden uit voor
een informatie avond, om u het gedane voorwerk en het
verdere traject naar de fusie te presenteren. Daarnaast
geeft de stuurgroep u de ruimte om daarop te reageren.
Deze eerste informatie avond wordt in elke parochie
lokaal gehouden. De data en aanvangstijden zijn als
volgt:
Dinsdag 5 februari 2013, Hapert:
Gemeenschapshuis Den Tref, aanvang 20.00 uur
woensdag 13 februari 2013, Casteren:
Gemeenschapshuis den Aord, aanvang 20.30 uur
Vrijdag 15 februari 2013, Netersel:
Gemeenschapshuis De Poel, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 19 februari 2013, Hoogeloon:
Gemeenschapshuis D’n Anloôp, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 26 februari 2013, Bladel:
Parochiezaal Sniederslaan 46, aanvang 20.00 uur
Elke avond heeft dezelfde opzet en dezelfde informatie
zal verstrekt worden. Na een welkomstwoord en toelichting op de opzet van de avond, wordt er een presentatie
gegeven over de ‘nieuwe parochie’ in het algemeen en
specifiek de nieuwe parochie Bladel. Na een korte
pauze vervolgen we met de mogelijkheid tot het stellen
van vragen. Dit zal aan het einde van de avond worden
afgerond, zodat omstreeks 22.00 uur (Casteren 22.30
uur) de avond afgesloten wordt.
Allen van harte welkom.
Stuurgroep nieuwe parochie Bladel
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Dagverse Scharreleieren
uit de eierautomaat
10 eieren €1,20 - 30 eieren €3,50
7 dagen per week geopend van 7:30 tot 21:30
U vindt ons aan
Klein Terkooyen 4, 5531 NR Bladel
Meer info op www.duisbladel.nl

SCHOENMAKERIj
Cees Siemons
Gespecialiseerd in het repareren van:
van Bommel • Avang • van Lier • Greve
en berg- en wandelschoenen en paardrijlaarzen
Dealer van: Eastpak - Kipling - Delsey
Nieuwstraat 20
5521 CC Eersel
Tel.: 0497-518581
Fax: 0497-519119

SKNS lid

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vrij. 9.00-18.00 uur
zaterdag: 9.00-16.00 uur

ZIE OOK ONZE wEBSITE VOOR
ONREGELMATIGE ACTIVITEITEN:
www. KBO-HAPERT.NL

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 4 februari t/m vrijdag 8 februari 2013
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

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

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

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
Kloostertuin na de middag gesloten wegens carnavalsmiddag
met Seniorenprins in Den Tref

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

ACTIVITEITEN VAN MAANDAG T/M VRIjDAG

Maandagmorgen:
Maandagmorgen:

Koersbal
Bijbelgesoreksgroep

Den Tref
De Kloostertuin

Puzzelhoekje
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSING IS: MAATjESHARING
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
CEES NEGGERS, PLUTO 1, HAPERT
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De Kempen

Openingstijden
carnaval
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41
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20
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52
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34

De gewonnen prijs zijn wAARDEBONNEN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de ondernemers van de Vershof. Zaterdag 2 februari
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Visspeciaalzaak P. Timmers in de Vershof.

2

55
61

56

62

51
57

63

58
64

Voor deze week weer een nieuwe puzzel.
Schildersbedrijf Geerts
T 0497840644
De volledig ingevulde oplossing van deze
65
66
67
68
Kruispad 9
M 0620791886
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
69
70 71
72 73
74
75
Tijdens de carnavalsdagen
zijnBladel
de meeste vestigingendre.geerts@chello.nl
bestemde bus bij de Vershof in Bladel.
5531 BW
van Bibliotheek De Kempen gewoon geopend, geduInleveren
is mogelijk tot dinsdag 5 februari tot
76
77
78
79
BTW nr: NL143024590B01
KvK : 17224459
Rabobank: 12.67.07.766
rende de openingsuren die u gewend bent.
18.00 uur, na deze tijd kunnen geen oplossin80
81
In verband met grote carnavalsdrukte rondom de vestigen meer ingeleverd worden. Uit de goede
ging, is de bibliotheek van Hapert echter gesloten op
oplossingen wordt een winnaar getrokken. © Persbelangen P1130
maandag 11 februari.
De winnaar wordt in de Lantaarn bekend
9
77 16 45 3
63 24 39 32 43 66 69 40
gemaakt.
U vindt alle reguliere en afwijkende openingstijden op
www.bibliotheekdekempen.nl . Via de website is het
HORIZONTAAL: 1 kuststrook; 6 jaargetijde; 12 aanwijgordel; 80 verlangen; 81 boter maken.
mogelijk 24 uur per dag materialen te zoeken, reservezend vnw.; 14 gemeen; 16 persoonlijk vnw.; 18 titel; 19
ren en verlengen.
mondstuk; 21 kosten koper; 22 Greenwichtijd; 23 in de
VERTICAAL:
2 tijdelijk;
knolletje;
4 bloeiwijze; 5 numWelk winwoord
komt3er
in het balkje?

f Geerts

Kruiswoordpuzzel

buurt; 24 ijzer; 25 klaar; 27 denkbeeld; 28 deciliter; 29
alleenzang; 31 wand; 33 bedrijfsvorm; 34 oude maat;
36 onder andere; 38 nikkel; 39 gesteente; 40
Regeringsreglement; 42 bodem; 43 dierengeluid; 44
misdaad; 45 slot; 47 Frans voegwoord; 48 aardverf; 50
neon; 52 hemellichaam; 54 oosterlengte; 55 idem; 57
voordeel; 59 ten bedrage van; 60 ontsloten; 62 wond;
64 titel; 65 onbevoegde; 66 voorzetsel; 67 zilver; 68 wintervoertuig; 69 daar; 70 selenium; 72 brandstof; 74
vaartuig; 75 zangnoot; 76 deel van Noord-Brabant; 78

mer; 7 oude maat; 8 recht water; 9 kluizenaar; 10 soortelijk gewicht; 11 horizon; 13 vogelproduct; 15 sterk; 17
jong dier; 19 vogel; 20 mak; 22 gindse; 24 zangfluitje; 26
basis; 30 militair; 32 bolgewas; 35 sleeën; 37 aldus; 39
bevrachten; 41 mollengang; 43 rivier in Zwitserland; 46
sierplant; 49 dierengeluid; 51 gebied; 53 rivier in
Duitsland; 54 voorzetsel; 56 lidwoord; 58 melkklier; 60
armholte; 61 zelfkant; 62 sluis; 63 plaats in Duitsland; 71
drank; 73 klaar; 74 Engelse titel; 76 getalletter; 77 Frans
lidwoord; 78 dwarshout; 79 persoonlijk vnw.

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

Parochieblad Parochies H.Petrus Banden Bladel en H.H. Antonius en Brigida Netersel
jaargang 47 - Nummer 4 - 2 februari 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.n

Maandag 4 februari, 8.30 uur:
geen intentie

H.H.Antonius en Brigida Netersel
Dinsdag 5 februari, 8.30 uur:
geen intentie
woensdag 6 februari, 19.00 uur:
Jan Keijsers
Donderdag 7 februari, 8.30 uur:
Lambert Kronenberg

PAROCHIEBERICHTEN
Vrijdag 8 februari, 8.30 uur:
geen intentie

H.Petrus’Banden Bladel
4e Zondag door het jaar
Zaterdag 2 februari, 17.30 uur:
Lena Verhoeven-Dolata; Emma Faes en Henri Lens
Zondag 3 februari 11.00 uur:
de overleden familie Vromans-Klessens, Adri de Graaf
(namens de Broederschap van de Stille Omgang), de
overleden ouders Klijn-van der Meijden, Stannie en Lies
Daniëls-van Gompel en hun overleden kinderen en
kleinzoon, Nol en Miet Maandonks-Antonise, de
overleden onders Daniëls-Lavrijsen en hun overleden
kinderen, Jan Daniëls en Nett Daniëls-Lavrijsen en Jan
van der Loo

OVERLEDEN:
Gerard Graus 91 jaar

KOFFIEOCHTEND
Zoals gebruikelijk op iedere eerste zondag van de
maand is er op zondag 3 februari weer gelegenheid om
na de mis van 11.00 uur, koffie of thee te drinken, elkaar
te ontmoeten en met elkaar te praten.
Voor de kinderen is er frisdrank.
U bent van harte welkom in de parochiezaal, naast de
kerk.

4e Zondag door het jaar
Zaterdag 2 februari, 19.00 uur:
Gildemis (m.m.v. Capella)
Zondag 3 februari, 9.30 uur:
Frans Lambregts en Ellie Hageman, de leden en de
overleden leden van het Gilde St. Brigida, Janus
Beijens, de overleden ouders Michiels-Baeten en hun
dochter Roos

HUwELIjKSVOORBEREIDING
Voor de parochies: Bladel en Netersel.

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

Tuincentrum

BEZORGKLACHTEN?
BEL:

PAROCHIEBERICHTEN

Groenen

550200
Zondag 17 februari, de zondag na Carnaval, start in
Den Herd de eerste KOZdag door het Sint-Jorisgilde van Bladel. KOZ betekent ‘Kunst op Zolder’ en
‘Kunst op Zondag’.

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

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

Sniederslaan 17a Bladel | Tel. 0497 38 79 36

info@edelsmidsebladel.nl | www.edelsmidsebladel.nl

Alle gildezusters en gildebroeders van het SintJorisgilde hebben de laatste tijd allerlei spulletjes verzameld die op een of andere manier met kunst te maken
hebben. Zeg maar dat KUNST OP ZOLDER voor de
liefhebbers is. Daarnaast is ook een zaal ingericht vol
schilderijen, keramiek, beelden, waarin hedendaagse
kunstenaars hun werk te koop aanbieden. KUNST OP
ZONDAG biedt dan ook een prachtige expositie, die je
zeker niet mag missen. De kunstenaars zijn aanwezig.
Dezelfde middag verzorgt de Kempische Egerland
Freunde in de grote zaal van Den Herd ‘ Muziek na de
Middag’, een benefietvoorstelling ten behoeve van het
nieuwe gildehuis van het Sint-Jorisgilde.
De intree voor Muziek na de Middag is gratis.
Voor Kunst op Zolder/Zondag is de intree slechts €1,Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.
Voor de kinderen is er een grabbelton en zij kunnen zich
laten schminken.

Tuincentrum

Tijden:
Vanaf 11:00 uur is KOZ voor het publiek open.
Om 13:00 start de KUNSTVEILING.
Om 14:00 begint het BENEFIETCONCERT, dat tot ca.
16:30 zal duren.
Om 17:00 uur is alles afgelopen.

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

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

www.tuincentrumgroenen.nl - Tel. 0497-360215
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Rijschool Reniers
Tel.: 0497-641644
www.rijschoolreniers.nl

TE KOOP GEBRUIKTE FIETSEN
Diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
Oude Provincialeweg 63, Hapert, tel. 385126

KOOP AANGEBODEN
Mokka koffie en thee kop en schotels, China Bone, tel. 382599
Set winterbanden 15” op stalen velg, voor Golf IV, profiel 5mm
€ 100,00, tel. 0497-385980
ATB fiets Merida, alu frame 52 cm, wielmaat 26” €100,00, tel.
0497-385980
Badkamer kast, oude antieke vitrine kast, bank met 2 fauteuils, uitschuifbare salonlamp, 2 verwarmingslampen voor op
het terras, alles i.z.g.st., tel. 381612

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOK VOOR EEN INFO-GESPREK

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

GEVONDEN: 24-01 sleutelbos, 4 sleutels, op straat bij
Toermalijn, tel. 386804

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand

winkelpand in hartje centrum
Bladel, Gindra Passage 7.
60 m2.
Alle voorzieningen aanwezig.
Instapklaar met plafond en
verlichting.
Huurprijs op aanvraag

06-10821404

JOVI

VOOR UW COMPLETE VERBOUWING

• VAN RIOOL TOT DAKKAPEL
• KOZIJNEN
• AFTIMMERMERK VAN PLAFONDS ENZ.
• METSELWERK
• KLEIN LOODGIETERSWERK
• ZINKEN GOTEN
• CARPORTS
• DAKBEDEKKING MET 10 JAAR GARANTIE CERTIFICAAT
• HET VERNIEUWEN VAN PANNENDAKEN EN EVENTUEEL
ISOLEREN VAN COMPLETE KAP, TEVENS ONDERHOUD.
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

DIVERSEN

TE HUUR

KARWEI SERVICE

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

REPARATIE EN VERKOOP VAN
T.V. – AUDIO – VIDEO
Peter van der Heijden
Beersbeemden 28
5525 BE Duizel
( 0497-516577
www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

jELjKLkKLk'JPANJAP

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

Afdeling Bladel
Op 4 februari 2013 houden we in
Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te 5527 EA Hapert
weer onze eerstvolgende achterbanvergadering.
Tijdens dit overleg zullen enkele agendapunten worden besproken die aan de orde komen in de raadsvergadering van 7 februari 2013.
De agenda en stukken van die vergadering zijn eenvoudig te vinden via onze website (button 'Agenda').
Het achterbanoverleg duurt van 20.00 uur tot ca.
22.00 uur.
De inwoners van onze gemeente zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit vooroverleg. Ook
onderwerpen, die niet op de agenda staan kunnen
dan worden besproken. Neem in dat geval even
contact op met de fractievoorzitter.
http://www.vvd-bladel.nl Mail: info@vvd-bladel.nl

:25.6+236
+,*+7($6
7$$57(1
&83&$.(6

Dynamische Websites
CMS, WordPress, Joomla
Zoekmachine Marketing
Copywriting

Social Media (advies & begeleiding)
Hosting, domeinnamen

Maandagmiddag 11 februari zijn wij gesloten
vanaf 13.00 uur i.v.m. carnaval!

ZZZNDKORQO

ZZZ]RHWZLWKO

Fijne carnaval… ALAAAAF!!!
De rest van de week normale openingstijden:
werkdagen van 10.00-16.00 uur
zaterdag van 10.00-13.00 uur.
Graag tot ziens op
Markt 21A, Bladel
Neem ook eens een kijkje op de website
voor het carnavalsprogramma:
www.vvvdebrabantsekempen.nl/carnaval

GRATIS BIjLES

GRATIS LICHTPUNTjE
(GRATIS kleintjes voor particulieren, NiET voor handelaren, NiET voor commerciële doeleinden,
GÉÉN personeelsadvertenties en GÉÉN huizenverkoop of verhuur, AllÉÉN voor inwoners van de gemeente Bladel.)

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

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

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

0497-385380

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

Alleen kleintjes van particulieren worden gratis geplaatst, mits deze duidelijk zijn ingevuld.
Inleveradressen: VVV Bladel, Markt 21A, 5531 BC Bladel
Aan de balie afgeven: Arie v.d. Meer Rijwielhandel, Provincialeweg 63, 5527 BN Hapert
Opsturen naar: Localprint, Broekstraat 26, 5571 KK Bergeijk

De Lantaarn nr. 2 - pagina 18

De Lantaarn nr. 4 - pagina 7

Continuering AED’s in
Hoogeloon (2)
In Hoogeloon zijn er momenteel 9 AED-apparaten aanwezig die verspreid hangen over het hele dorp en worden gecontroleerd en onderhouden door de de AEDwerkgroep Hoogeloon.
Deze werkgroep heeft het voor elkaar gekregen voldoende AED-apparaten te plaatsen in Hoogeloon en
momenteel zet zij zich in om al deze AED’s in werking te
houden en zo Hoogeloon zo goed als mogelijk “hartsave” te houden.
Kosten in standhouding van deze faciliteit
De meeste mensen vinden het plaatsen van AED’s een
goede zaak. Er zou maar eens iets met je gezinsleden
of jezelf gebeuren! Dan is men maar wat blij met het
voorhanden zijn van de juiste
apparaten en de juiste mensen die er mee om kunnen
gaan. Prima toch!
Echter weinig mensen staan er bij stil dat AED-apparaten ook wat kosten. Financiële middelen voor de aanschaf dat lukt nog wel met een beetje geluk, net zoals in
Hoogeloon, waar een bijdrage van het Oranjefonds loskwam bij de start van het project. En de controle van
deze apparaten hoeft ook niet veel te kosten zeker niet
in zo’n gemeenschap als Hoogeloon. Daar is zowat
iedereen bereid om als vrijwilliger iets te doen voor de
gemeenschap. Deze controle doen mensen van de
EHBO-Hoogeloon er gewoon nog even bij. Evenals het
regelen van de zaken rondom de werkgroep-AED van
Hoogeloon zelf. Allemaal mensen die als vertegenwoordiger vanuit hun eigen vrijwilligersorganisatie zitting
hebben in deze werkgroep. Tot nu toe is dit nog steeds
goed verlopen. Maar de centjes raken op!
Ter info: de kosten van een nieuwe batterij en pads zijn
€ 250,- tot € 300, - per 2 tot 3 jaar.
De vervanging van een geheel AED-apparaat kost tussen de € 1100,- en € 1300,-. Een AED-apparaat gaat 7
tot 10 jaar mee indien het tussendoor niet stuk gaat of
vernield wordt zoals helaas ook weleens gebeurd.

Acties
Om aan geld te komen heeft de werkgroep diverse
acties ondernomen. Zoals o.a. een zegelactie waarbij
men zegeltjes van winkels e.d. in een speciaal daarvoor
bestemde envelop kon doen die dan later werd opgehaald. Een andere actie was een stand op de ”goede
doelenzondag” te Bladel.
Veel werk, veel tijd maar erg weinig resultaat…..!
Deze 2 acties brachten tezamen nog geen € 100,- op.
Van dit bedrag kan je nog niet 1 pad betalen. Te weten
dat elk AED-apparaat 2 pads heeft die na gebruik of na
2 tot 3 jaar vervangen moeten worden. Het is niet moeilijk te begrijpen dat dit een onbegonnen zaak is voor
enkele actievelingen zoals de leden van de AED-werkgroep.
Sponsors
Gelukkig zijn er al bedrijven, enkel verenigingen en een
particulier initiatief dat in samenwerking met een vereniging de kosten die nodig zijn voor een apparaat op zich
nemen.
Maar u begrijpt dat er meer sponsoren of initiatieven
nodig zijn die een apparaat geheel of gedeeltelijk “adopteren”. Daarvoor gaat de AED-werkgroep actie ondernemen. Hier kan natuurlijk de gehele Hoogeloonse
gemeenschap bij betrokken worden.
In goede samenwerking moet het Hoogeloon toch lukken om Hoogeloon “hartsave” te houden!
Na carnaval meer over de te ondernemen acties door
de AED-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

De markt in Bladel
elke woensdag van 11 tot 4
DEKBEDDEN • TAFELMODE
HUISHOUDTEXTIEL

DREAM FASHION
specialist in grote maten tot maat 64

EINDHOVEN
Dekbedden - Tafelmode - Huishoudtextiel

HOOFDKUSSENS

60/70 cm
anti-allergisch
uitwasbaar
blijvend veerkrachtig

00

€15.

KAPPERSBENODIGDHEDEN

Alle truien
25% korting
Voorjaarscollectie
nieuwe shirts zijn binnen

KAAS
MET SMAAK

DETTOL 500 ml

DIVERSE SOORTEN NOOTJES

van 9.99

per zakje ........................................

5.

95

voor

alleen in de maand februari

GEITENKAAS MILD
kilo............................................

GEITENKAAS OUD
kilo............................................

Vrijwilligers
vacature van de week

Autisme Informatie Centrum (AIC) te Eersel
Ervaringsdeskundige autisme (1494)
Onze organisatie heeft als doel zich in te zetten voor
mensen met autisme, hun familie en andere betrokkenen. Met als einddoel hun maatschappelijke positie te
versterken. Voor het onderhouden van de contacten
en het begeleiden van deze doelgroep zoeken wij een
vrijwilliger(ster) die zich met kennis van zaken wil in
zetten.
Voor informatie Pia Tjijssen tel 06-20395476 of mail:
aic-dekempen@nva-nb.nl
Lunetzorg
Vrijwilliger(ster) voor individuele activiteiten
(1500)
Voor een volwassen man met een meervoudige
beperking en hierdoor afhankelijk van een rolstoel,
zoeken wij een vrijwilliger. Deze vrijwilliger zal hem 1
op 1 aandacht moeten geven in de vorm van wandelen met de rolstoel, fietsen met de rolstoelfiets en
mogelijk staat in de toekomst zwemmen op het programma. Voor informatie Stien Bloks tel. 0497-558196
of mail naar 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

Wensambulance
Huidkliniek Derma heeft in de maand december geld
ingezameld voor de Wensambulance.
Afgelopen woensdag werd het verzameld bedrag van
€ 625,00 overhandigd door de kinderen van initiatiefneemster, Karin van der Flier. Een week voor Sinterklaas werd 2e hands speelgoed verkocht door Huidkliniek Derma. ‘Het waren geen grote bedragen, gemiddeld € 2,00 á € 3,00 dus zijn wij best tevreden met het
bedrag wat er opgebracht is. We willen dan ook graag
hierbij ook namens de Wensambulance iedereen
bedanken die dit goede doel hebben ondersteunt door
speelgoed te schenken en te kopen. In 2013 gaan we
gedurende de Sinterklaastijd, ons weer inzetten voor
een goede doel’ aldus Karin van der Flier.

1.95

12.90
15.90

Niek en Nelleke overhandigen de cheque aan de vrijwilligers van de
Wensambulance.
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE

v.v. Casteren

Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

UITSLAGEN
Zondag 27 januari
Casteren 1 - Rerlo 1
Casteren 2 - Hoogeloon 6
Casteren 3 - Best Vooruit 12

www.vandijckrenault.nl

PROGRAMMA
Zondag 3 februari
Netersel 1 - Casteren 1
Waalre 5 - Casteren 2

afgelast
afgelast
afgelast

Het Letterfeest van de Franciscusschool
(door: Annie van Luffelen)

14.30 uur
10.00 uur

Winterwandeling
NWV de Witrijt organiseert haar volgende winterwandeling alweer op zondag 3 februari. Er worden 2 verschillende routes uitgezet van ca. 8 km., waardoor u 8 of 16
km. kunt wandelen. De routes gaan voornamelijk over
zand-/bospaden. Natuurliefhebbers kunnen tijdens
deze winterwandeling hun hart ophalen. Het startpunt is
ons clublokaal “De Kneup” bij SBP Outdoor aan de
Witrijtseweg 15, 5571 XJ Bergeijk. Na de wandeling
kunt u lekker uitpuffen en gezellig nakletsen in ons clubgebouw. Vertrektijd: tussen 9.00 en 10.00 uur voor 16
km. en van 9.00 tot 11.00 uur voor de 8 km.
Inschrijfgeld: €1,00. Meer informatie treft u aan op onze
website www.nwvdewitrijt.nl. Wilt u graag wandelen
onder leiding van een wandelbegeleider meldt u dan om
10.30 uur bij onze inschrijftafel; een ervaren wandelbegeleider start dan met een groep wandelliefhebbers die
het fijn vinden om te wandelen onder begeleiding. Ook
wanneer u een lichte beperking heeft bent u welkom.

Inloopavond
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is
een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de
natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in
hun eigen buurt. IVN Bergeijk-Eersel is een van de 170
lokale afdelingen waar totaal zo’n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief zijn. Binnen onze eigen afdeling
(150 leden) organiseren wij jaarlijks met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door jong en oud de natuur van
dichtbij te laten beleven, maken we hen bewust van de
waarde van de natuur voor Nederland, én voor hen zelf.
Ook jij kan hieraan bijdragen! Graag willen wij u tijdens
een inloopavond nader kennis laten maken met de
activiteiten die onze afdeling ontplooit. Breng vrienden,
kennissen, buren gerust mee.
U bent van harte welkom op maandagavond 4 februari
vanaf 20.00 uur in de Wingerd van Natuurtuin ’t Loo,
Terlostraat 4, 5571 KW Bergeijk.

Woensdag 23 januari was voor de leerlingen van de
groepen 3 van de Franciscusschool een hele speciale
dag. Alle ouders en opa’s en oma’s werden uitgenodigd
voor een heuse Lettershow. Na 5 maanden leesonderwijs en 6 kernen van de leesmethode was de tijd aangebroken voor het uitreiken van de letterdiploma’s. Dit jaar
werd de gymzaal gebruikt voor de ontvangst, want vorig
jaar bleek het klaslokaal veel te klein te zijn om alle
genodigden te kunnen ontvangen. Het doel van deze
ochtend was tevens de leesvorderingen van de leerlingen van groep 3 te demonstreren.
Dat de kinderen in een tijdsbestek van 5 maanden een
grote leesontwikkeling doormaken was te zien en te
horen in hun presentatie. Ook de leerkrachten Kim
Valkenaars, Kim Peskens en Ilse de Laat zijn zeer
tevreden met de leesprestaties. Zij leren de kinderen
lezen met de methode “Veilig Leren lezen”. Er wordt op
school gewerkt met groepsplannen waardoor er aangesloten wordt bij hun behoefte. Met verschillende werkvormen en materialen worden de leerlingen uitgedaagd
en gestimuleerd.
Na het welkomstwoord werd een flitsende presentatie
gegeven door de kinderen. Op het podium showden zij
om de beurt diverse moderne methodieken waarmee
leesonderwijs gegeven wordt op de Franciscusschool.
Hierdoor werden de leesvorderingen van de leerlingen
van groep 3 op een speelse manier zichtbaar gemaakt.

De digitale ontwikkeling voor het leesonderwijs heeft
ook niet stil gestaan en biedt vele mogelijkheden. Er
wordt gebruik gemaakt van diverse methodematerialen
inclusief digitale oefeningen voor zowel de groep met
behulp van digitale schoolborden als voor individuele
leerlingen met de computer.
De kinderen genoten duidelijk van hun presentaties.
Op het “Touch screen” werden de digitale mogelijkheden voor het leren lezen getoond door de leerkrachten.
Ook zongen de kinderen liedjes zoals “hakken, hakken,
plakken” en “ik heb een doos vol lettertjes”, en er waren
speciale letterkoekjes voor de kinderen en genodigden.
Dat niet alleen de kinderen maar ook de ouders, opa’s
en oma’s en leerkrachten trots waren, was duidelijk af te
lezen op hun gezichten. Het leren lezen is het resultaat
van een samenspel van school en thuis. Het is belangrijk dat de leesontwikkeling, door thuis ook gestimuleerd
wordt. Op welke manier dit kan wordt op de
Franciscusschool tijdens informatieavonden aan de
ouders verteld.
Hierna ontvingen de kinderen van directeur “meester
Paul” hun welverdiend
“Veilig leren Lezen “ letterdiploma als beloning voor het
harde werken. Een bijzonder moment na 5 maanden
leesonderwijs in groep 3.
Wilt u meer foto’s zien van deze ochtend neem dan een
kijkje op de website: www.franciscusbladel.nl.

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi
POULE A
1 Wil Daniëls
2 Antoon Spooren
3 Toon Wouters

brt.
60
40
60

car.
63
32
67

pnt.
6
5
4

POULE B
1 Frans Kennis
2 Karel Erkelens
3 Toon Scheers

40
40
40

48
29
27

6
5
5

POULE C
1 Kees Schilders
2 Toon v.d. Heuvel
3 Dré Luijten

40
40
40

68
66
87

6
6
5

POULE D
1 Ruud Geboers
2 Jan Huybers
3 Toon van Moll

40
20
20

101
42
41

5
3
3

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi
POULE A
1 Piet Blankers
2 Herman Wilting
3 Toon v.d. Heuvel

brt.
80
80
80

car.
86
58
29

pnt.
6
4
4

POULE B
1 Harrie van Hoof
2 Wil Vissers
3 Jan van Gompel

80
40
80

31
21
30

6
3
3

POULE C
1 Antoon Wouters
2 Piet Leermakers
3 Ruud Geboers

80
40
40

32
22
20

6
3
3

POULE D
1 Antoon Poppeliers
2 Wim van Hamont
3 Theo Spooren

80
80
80

26
25
44

6
6
3
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Aanbiedingen

Sniederslaan 49
5531 EH Bladel

zijn geldig

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

van maandag 4 februari
t/m zaterdag 9 februari

GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Kibbeling
van kabeljauw

4. 3 10.
00

per bakje

00

bakjes

PRIJSKNALLER

Kabeljauwfilet
Kabeljauwhaas
Grootmoeders en Caribisch stoofpotje

1.70
40
100 gram 2.
15
100 gram 1.
100 gram

SALADE VAN DE WEEK

Kempische salade

100 gram

1.95

Tel.
0497-360670

Tel. 0497-381277
Tel. 0497-360640

65
5.
6.
90
Schellens volkoren
Slavinken
1.
GRATIS
11
Confetti tompouce
Beenhammetje
1.
95
4. Confettivlaai 11.11
Peanut Pie
75
1. 2 Muffin de luxe
2.
Chili Con Carne
95 4 Worstenbroodjes
4.
3.

Sudderlapjes

500 gram

45 3 hele broden naar keuze

van 2,80 voor

elke 4e

van 2.20 nu

met gratis saus (2 pers.)

Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl

Verse bietjes
500 gram

Peultjes
100 gram

Cherry tomaatjes
250 gram

per stuk

pikante kip in bladerdeeg
per stuk

van 18.50 nu
maandag t/m donderdag

KASSAKOOPJE

Tel. 0497-360630

Pink Lady
kilo

van 2.70 nu

Vrijdag en zaterdag

per portie 500 gram

00
99

van 6.20 nu

Minneola’s

CHOLFITTY KAAS deze week 20%

0.
0.79
0.99
49
2.
99
1.
49

per kilo

probeerkorting

Cholfitty kaas is uniek want het bevat 30% meer linolzuur en Omega-3 dan gewone 48+ kaas. Door een bijzondere voedingssamenstelling geven de koeien op de Ruurhoeve melk waar Cholfitty kaas van wordt gemaakt, zonder verdere toevoegingen.
Met deze eigenschappen is Cholfitty kaas niet alleen een unieke en passende oplossing voor cholesterolproblemen, maar ook een
aantrekkelijk alternatief om zelf op een natuurlijke manier aan dit probleem te werken.

Hertenbiefstukje
met bietjes ’sweetsour’
Hoofdgerecht voor 4 personen
Voedingswaarde per persoon
kcal (KJ) 1108 (4594), eiwit 42 g, vet 87 g, koolhydraten 41 g.

Fotowedstrijd
Zoals al eerder bekendgemaakt organiseert de speel-otheek een fotowedstrijd met als thema “het spelende
kind”. Het is vaak heerlijk om te zien hoe kinderen kunnen spelen. Helemaal opgaand in hun fantasie, vermaken ze zich. Ondertussen verwerken ze ervaringen en
leren ze hoe de wereld in elkaar zit. Elk kind gun je plezier in spelen. Wij vragen u om ons uw ontroerendste,
grappigste, leukste foto te sturen van een kind dat aan
het spelen is. Deze foto willen we daarna graag plaatsen bij krantenartikelen en op onze website.
We ontvingen al een aantal foto’s, maar we denken dat
er vast nog meer mooie foto’s gemaakt zijn of gemaakt
kunnen worden. U kunt uw foto insturen tot 10 februari
2013.
Er zijn leuke prijzen te winnen!
Stuur uw foto naar: info@speelotheekbladel.nl
Wij kijken er naar uit!

Ingrediënten
4 hertenbiefstukjes (à 150 gram)
4 gekookte rode bietjes (in blokjes)
1 sjalot (gesnipperd)
2 eetlepels balsamicoazijn
2 eetlepels poedersuiker
1 eetlepel peterselie (gesneden)
3 eetlepels olijfolie
1 knolselderij
5 dl melk, 5 dl slagroom
75 g gezouten roomboter
4 eetlepels wildfond (pot)
1 glas krachtige rode wijn
50 g boter
Bereiding
Zet de knolselderij op met de melk en de slagroom. Voeg wat zout toe en kook het gaar. Zeef en vang de melk op. Draai de knolselderij glad in een blender, keukenmachine of met een staafmixer. Voeg de roomboter en iets van de warme melk toe. Nu de
puree eventueel nog zeven door een fijne zeef zodat deze zalverig wordt.
Meng de gesneden bietjes met de azijn, suiker, sjalot en een beetje olie. Breng op smaak met peper, zout en de peterselie.
Hertenbiefstukjes bestrooien met peper en zout en rosé braden in braadboter.
Rol de rosé gebraden hertenbiefstukjes in aluminiumfolie om te laten rusten en warm te houden. De pan met braadvocht afblussen met rode wijn en wildfond. Dit zachtjes in laten koken tot sausdikte.
Leg op de borden een lik knolselderijzalf en de zoetzure bietjes. Beide mogen koud of warm geserveerd worden. Snijd de hertenbiefstukjes in plakjes en plaats deze speels op het bord. Bedruppel het geheel met de krachtige wildjus.
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Gemeente Bladel
wijziging openingstijden
gemeentehuis met
carnaval
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 11 februari alleen
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Ook telefonisch is de gemeente alleen in
de voormiddag bereikbaar.

Vrijwilligers signaleren problemen van jongeren
Informatiebijeenkomsten op 12 en 14 maart

Netersel

Herziening bestemmingsplan Stokekkers Hapert
Inloopbijeenkomst 19 februari,
16.00 - 19.00 uur, Den Tref te
Hapert
Voor het nog braakliggende terrein in plan
Stokekkers te Hapert (gebied ten zuiden van
Het Kaar) is een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding. Oorspronkelijk
waren hier vrijstaande en halfvrijstaande
woningen gepland. Omdat daaraan minder
behoefte blijkt te zijn, is nu een plan gemaakt
voor meer aaneengesloten bebouwing.
Voordat de herziening van het bestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd, kunt u
kennisnemen van het nieuwe plan tijdens
een inloopbijeenkomst en hierop reageren.
Deze vindt plaats op dinsdag 19 februari van
16.00 tot 19.00 uur in Den Tref in Hapert.
De reacties worden gebundeld in een eindrapportage. Degenen die een reactie
kenbaar maken, worden over de afdoening
hiervan in kennis gesteld.
Hoofdlijnen herziening
Het geldende bestemmingsplan voor het
nog braakliggende gebied ten zuiden van
het Kaar, voorziet in hoofdzaak in de bouw
van vrijstaande en halfvrijstaande woningen
op ruime kavels. Als gevolg van de woningmarkt en het gemeentelijke woningbouwprogramma blijkt hieraan geen behoefte te
bestaan. In het nieuwe plan wordt daarom
ingespeeld op de vraag naar goedkopere
woningen. De bedoeling is deze meer aaneengesloten te bouwen in de vorm van twee
hofjes in het groen. In het gebied ten zuiden
van De Mulder gaat het om ten hoogste
22 woningen in de goedkopere prijsklasse.
Ten zuiden van de woningen Het Kaar 38
t/m 44 wordt voorzien in de bouw van ten
hoogste 14 vrijstaande, halfvrijstaande of
aaneen gebouwde woningen. Oostelijk van
het pand Het Kaar 38 kan nog een vrijstaande woning worden gebouwd.
Inzage voorontwerpplan
Het voorontwerpplan kunt u inzien bij de
Centrale Balie in het gemeentehuis en via de
gemeentelijke website www.bladel.nl.
Ook kunt u het plan bekijken tijdens de
inloopbijeenkomst op 19 februari in Den Tref
te Hapert. Tot uiterlijk 22 februari 2013 kunt u
schriftelijk of mondeling reageren op het
plan. Uw schriftelijke reactie moet u richten
aan het college van burgemeester en
wethouders van Bladel, Postbus 11,
5530 AA Bladel. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met de
heer C. van Hintum van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (VROM), tel. 0497-361691.
Vervolgprocedure
Zodra alle reacties zijn verwerkt en iedereen
geïnformeerd is, wordt het definitieve ontwerpplan in procedure gebracht. Dan kunt u
een zienswijze indienen, waarna de
gemeenteraad uiteindelijk besluit over vaststelling van het plan.

Als je veel met jeugd en jongeren werkt, hoor en zie je van alles. Lig jij daar ook wel
eens wakker van?
Je ziet dat een van je jeugdleden van een vrolijke opgewekte jongere verandert in een
stil en teruggetrokken kind. Je ziet veel boosheid bij een kind wat zich uit in agressief
gedrag. Een jeugdlid vertelt jou iets in vertrouwen over zijn thuissituatie.
Zomaar een aantal voorbeelden die jou als jeugdleider/trainer aan het denken zetten.
Weet je dan wat je moet doen? Weet je met wie je daarover kunt praten?
Je voelt je misschien verantwoordelijk, maar ben jij dat ook? En tot hoever gaat jouw
verantwoordelijkheid dan?
Omdat we bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hierover steeds vaker vragen
krijgen, organiseren we een informatiebijeenkomst ‘Vrijwilligers signaleren problemen
van jongeren’ voor jeugdleiders, trainers en besturen van vrijwilligersorganisaties.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op signalen die je tegen kunt komen in de omgang
met jongeren en hoe je hier mee om kunt gaan. Met wie kun jij je zorgen delen?
Ga je met ouders in gesprek en hoe dan? Laat je het aan deskundigen over en wie zijn
dat dan? Allemaal vragen die aan bod komen.
De informatiebijeenkomst wordt verzorgd door een medewerker van Dommelregio.
Per avond is plaats voor maximaal 15 personen. De bijeenkomsten zijn gepland op
12 maart in Den Herd in Bladel en 14 maart in Den Tref in Hapert. De avond begint om
19.30 uur en het duurt ongeveer twee uur.
Voor meer informatie en aanmelden:
m.jacobs@bladel.nl (Marloes Jacobs, Coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin)
m.leijten@bladel.nl (Marjo Leijten, Vrijwilligersondersteuner gemeente Bladel)
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG is een plek waar ouders en opvoeders van kinderen terecht kunnen met
vragen over opvoeden en opgroeien. Of het nu gaat over kinderen en scheiden,
zakgeld, pesten, stotteren, alcohol- en drugsgebruik of spijbelen. Wij vinden geen enkele
vraag raar. Je krijgt altijd een antwoord, want iedereen kan wel wat tips en begeleiding
gebruiken bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Wij kennen geen wachtlijsten en
er staat altijd een deskundige medewerker voor je klaar.
Kijk op www.cjgbladel.nl of bel naar 0497-36 16 99.

Subsidie muziekonderwijs
Aanvragen indienen tussen 1 februari en 1 juni 2013
De gemeente Bladel heeft er voor gekozen
om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar
uitsluitend de leerling die er gebruik van
maakt. Voor leerlingen uit de gemeente
Bladel betekent het dat zij zelf afspraken
moeten maken met een docent voor muziek,
zang of dans.
Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele
vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en
in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de
gemeente subsidie aanvragen.
De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld
met een maximum van € 370,00 per
cursusjaar.
De totale uitgaven van deze subsidie zijn
aan een limiet gebonden. Als het totaal aan
aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt
de totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in deze
situatie enigszins lager.
Overzichtslijst gecertificeerde docenten
De gemeente hanteert voor het cursusjaar
2012-2013 een overzichtslijst met alleen
individuele, gecertificeerde docenten. De
gemeente vindt het belangrijk dat een
bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd

op basis van een aantal voorwaarden,
waaraan docenten moeten voldoen.
Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de
keuze voor een bepaalde docent, maar een
deelnemer komt alleen in aanmerking voor
subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één
van de docenten die op de overzichtslijst
staan vermeld.
De nieuwe overzichtslijst kunt u vinden op de
gemeentelijke website www.bladel.nl onder
Wonen en leven – Muzikale en culturele
vorming.
Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele vorming is
een uitvoeringsregeling vastgesteld. Deze
uitvoeringsregeling en het aanvraagformulier
kunt u downloaden via de website:
www.bladel.nl of opvragen bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis.
Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag is tussen 1 februari en 1 juni
2013 van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt gehanteerd moet worden door de gemeente.
Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden afgewezen.
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Eerste werkzaamheden herinrichting centrum Hapert
In februari wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de
Markt en de Kerkstraat in Hapert. De nutsbedrijven gaan dan aan de slag met de bekabeling van onder andere telefoon, televisie en elektriciteit. Dit zijn geen grote werken, maar
kunnen toch enige (beperkte) overlast opleveren.
Op 30 januari eindigde de inschrijvingstermijn voor de herinrichting. De aannemer zal in
overleg met de gemeente een planning maken voor de herinrichting. Het is de bedoeling
dat eind maart met de uitvoering wordt gestart. Daaraan voorafgaand wordt medio maart
een inloopavond georganiseerd, waar u informatie kunt krijgen over de uitvoering van de
werkzaamheden. De datum van de bijeenkomst maken we zo snel mogelijk bekend.

Ook met carnaval geen alcohol onder de 16!
Carnaval, de tijd van leut en plezier. Ook een tijd waarin de alcohol rijkelijk
vloeit en waarbij het belangrijk is dat ouders en verstrekkers van alcohol
consequent zijn en kinderen onder de 16 geen alcohol laten drinken. Uit
onderzoek blijkt immers, dat er dan vaak geen weg meer terug is: ze
zijn de bekende drempel over en voelen zich gesterkt door die toestemming voor die ene keer. Terwijl alcoholgebruik door jongeren
onder de 16 jaar leidt tot schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld hersenbeschadiging.
Het is bekend dat de hersenen zich blijven ontwikkelen tot ongeveer
het 24e levensjaar. Rond de puberteit ondergaan de hersenen een
groeispurt, waardoor het kind steeds beter augustus
kan redeneren, organise2004
ren, strategisch denken en beslissen. Ook de sociale vaardigheden
ontwikkelen zich tijdens de puberteit. Pubers leren sociale seintjes
van anderen begrijpen: de lichaamshouding, de gezichtsuitdrukking
en de toon waarmee iemand praat.
Tijdens de puberteit neemt het aantal verbindingen tussen de hersencellen toe, alcohol
verstoort de groei van het aantal verbindingen. Dat kan blijvende invloed hebben op het
gedrag en karakter van het kind. Een tiener kan bijvoorbeeld moeilijker weerstand bieden
aan de neiging iets te doen wat schadelijk is voor zichzelf of anderen. Het vergroot de
kans op ongelukken, vandalisme, vechtpartijen en onveilig vrijen.
Tips om het alcoholgebruik van uw kind zo lang mogelijk uit te stellen
• Stel op tijd duidelijke regels over alcoholgebruik
• Voer geen discussie met uw kind over de regels
• Koop geen alcohol voor uw kind
Dit artikel verschijnt in het kader van het alcoholproject ‘Laat je niet flessen!’ dat met de
steun van ouders in de regio Zuidoost-Brabant het hoge alcoholgebruik onder jongeren de
komende jaren probeert terug te dringen.
Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.alcoholinfo.nl. Of bel de alcohol
infolijn 0900 500 20 21 (€ 0,10 p/m) voor informatie en vragen over alcohol en alcoholgebruik, een (anoniem) telefonisch gesprek met een medewerker, het bestellen van brochures en beluisteren van hulpadressen

Openbare besluiten uit
vergadering burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en
wethouders heeft in de vergadering van
22 januari 2013 de volgende
openbare besluiten genomen:
Bezwaar omgevingsvergunning
activiteit uitweg, Hoogakker 4 Hapert
Conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften wordt het
bezwaar ongegrond verklaard. De
gevraagde vergoeding van de kosten in
verband met de behandeling van het
bezwaar wordt afgewezen.
Reclamevoering in de sporthallen
Bladel en Hapert
Het college stemt in met het aanbod van
het bureau Brouwer&Partners voor
reclame-uitingen in de sporthallen van
Bladel en Hapert. De argumenten rechtvaardigen een onderhandse gunning.
Beoordeling aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage, Klein Terkooijen 2
Bladel
Conform het advies van SRE milieudienst
wordt besloten dat voor de voorgenomen
oprichting van een varkensstal met 2.999
vleesvarkens en 2.464 gespeende biggen
geen milieueffectrapport hoeft te worden
opgesteld. Het besluit is gebaseerd op
toetsing van dit plan aan de landelijke
wet- en regelgeving.
Ontwerpbestemmingsplan Molenweg 5
Hoogeloon en Ambachtsweg 20-22
Bladel
Het college stemt in met het in procedure
brengen van een ontwerpbestemmingsplan voor de percelen Molenweg 5 te
Hoogeloon en Ambachtsweg 20-22 te
Bladel op basis van de norm van 300
NGE.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter
visie gelegd. Aan BRO te Boxtel wordt
opdracht gegeven voor het opstellen van
een bestemmingsplan voor de genoemde
percelen.
Het college stemt in met een onderzoek
door BRO naar de mogelijkheden van het
opstellen van eigen regels voor invoering
van de norm van 300 NGE.

en kijk op teletekstpagina 112
van Omroep Brabant tv

Inbreker of carnavalsvierder?

Aanleg golfterrein tegenover camping
de Achterste Hoef Bladel
Het verzoek om handhavend op te treden
tegen de aanleg van het golfterrein tegenover camping de Achterste Hoef wordt
toegewezen en de eigenaar wordt via een
last onder dwangsom gesommeerd een
archeologisch onderzoek uit te laten
voeren.

Voorkom een kater... beveilig je huis tegen inbrekers!
Al jaren is er een stijging te zien van het aantal woninginbraken in de week voorafgaande aan
carnaval en tijdens dit festijn. Ook gaan veel mensen in deze periode op vakantie. Geef inbrekers geen kans door goede veiligheidsmaatregelen te nemen. En ben extra alert op verdachte situaties in uw woonomgeving.
Meldingen doorgeven
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere
situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en
kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie via
tel. 0900-8844.
Bent u getuige van een woninginbraak? Bel u dan het alarmnummer 112.
Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie op:
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html of bekijk een filmpje over meldingen
en kijk op teletekstpagina 112
doorgeven op: http://youtu.be/Xrx01mAOdWw.
Volg ook @tegeninbrekers en @uwinbreker op Twitter voor van
preventietips
voor en tijdens
Omroep Brabant
tv
carnaval.

en kijk op teletekstpagina 112
van Omroep Brabant tv
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Gemeente Bladel
werk in uitvoering
79

door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken
Bladel

Nr. werk

Plaats

Periode

Uitvoering

Hapert

1. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 8

Heijmans

Hoogeloon

2. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 11

Heijmans

Casteren

Netersel

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

Actie 40-dagen
zonder alcohol
Met de actie ‘40 dagen
zonder alcohol’
worden inwoners van Zuidoost-Brabant
uitgedaagd om in een periode van 40 dagen
geen alcohol te drinken.
Deze actie is afgeleid van het veertig dagen
vasten na carnaval. Natuurlijk hoeft u dat niet
alleen te doen. U kunt ook met vrienden, collega’s, (sport) vereniging of familieleden
afspreken om 40 dagen geen alcohol te nuttigen. Doel hiervan is bewust te worden van
het eigen alcoholgebruik.
Deelnemers kunnen van te voren een
contract tekenen en tussentijds ervaringen
delen per mail, hyves of op de pagina van
40 dagen zonder alcohol:
www.veertigdagenzonderalcohol.nl/Home/
Acties/40_dagen_zonder_alcohol.

Hapert
• Op 11 februari 2013 worden voor de
Kempenoptocht van 10.00 tot 18.00 uur de
volgende straten afgesloten: de Weijer,
Oude Provincialeweg, Lindestraat,
Lijsterstraat, Molenstraat, Ganzestraat,
Neptunes, Planetenlaan, Nieuwstraat.
Netersel
• Op 9 februari 2013 worden voor de
carnavalsoptocht van 12.30 tot 17.00 uur
de volgende straten afgesloten: Carolus
Simplexplein, De Lei, De Blikken,
Neerakker, Beemke en De Hoeve.

Bekendmakingen
Diverse vergunningen

Verkeersmaatregelen
Uit een oogpunt van veiligheid en in het
belang van een ordelijk verloop van
genoemde evenementen, worden onderstaande verkeersmaatregelen genomen.
Deze gelden voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, op de aangegeven
uren of zoveel langer of korter dan nodig is.
Bladel
• Op 8 februari 2013 wordt voor de sleuteloverdracht van 21.30 tot 22.30 uur het
gedeelte van de Markt voor het gemeentehuis afgesloten.
• Op 10 februari 2013 worden voor de carnavalsoptocht van 12.00 tot 16.00 uur de volgende straten afgesloten: Emmaplein, van
Dissellaan, Markt, Europalaan, Korte Vore,
Victor de Bucklaan, Burgemeester van
Houdtplein, Torenbogt, Julianaplein,
Wilhelminalaan, Willem van Oranjelaan.
• Ook wordt voor deze straten een parkeerverbod ingesteld.
• Op 12 februari 2013 worden voor de kindercarnavalsoptocht van 13.00 tot
16.00 uur de volgende straten afgesloten:
Emmaplein, van Dissellaan, Burg.
Goossensstraat, Julianaplein,
Wilhelminalaan, Willem van Oranjelaan.
• Ook wordt voor deze straten een parkeerverbod ingesteld.
Casteren
• Op 9 februari 2013 worden voor de carnavalsoptocht van 12.00 tot 16.00 uur de volgende straten afgesloten: Kerkeneind,
Wagenbroeken, Dorpsstraat, Kerkstraat,
Kranenberg, Zandstraat.
• Op 9 februari 2013 wordt van 10.00 tot
16.00 uur een parkeerverbod ingesteld
voor: Hemelrijken, Dorpsstraat vanaf
Teurlings tot aan zijstraat Wagenbroeken,
laatste stuk Wagenbroeken tot aan zijstraat
Kerkeneind.

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Bladel
• Op 23 januari 2013 aan café de Gouwe
Geit een vergunning is verzonden om van
8 tot en met 10 februari op het terras aan
de Markt 1 A te Bladel een tent te plaatsen
en op 9 en 10 februari mag hierin muziek
ten gehore worden gebracht tot uiterlijk
24.00 uur.
• Op 22 januari 2013 aan SBO de Piramide
een vergunning is verzonden voor het
organiseren van een verkeersdag op
25 april 2013 van 08.30 tot 15.00 uur aan
de Gozelinusbocht en Biezeveld te Bladel.
Casteren
• Op 22 januari 2013 aan mevrouw J.H.M.
van Loenhout-Wilborts een vergunning is
verzonden voor het houden van een loterij
te Casteren op 28 en 29 september 2013
tijdens de kermis onder toezicht van
Voetbalvereniging Casteren-Netersel.
Deze besluiten liggen vanaf 4 februari 2013
ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags
na afspraak.
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA
Bladel).
Dat kan tot zes weken na de dag van
verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Verder moet u
uw naam, adres, telefoonnummer en de
datum vermelden en het bezwaarschrift
ondertekenen.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2013-0038 het uitbreiden van een
woning, Wilhelminalaan 31
(ontv.23-01-2013);
BLA-2013-0039 het plaatsen van een
dakkapel, Schalieven 36
(ontv.24-02-2013);
BLA-2013-0040 het oprichten van een
woonhuis, Spieveld
ongenummerd
(ontv.24-01-2013);
BLA-2013-0041 het oprichten van een
jongveestal, omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (OBM),
Neterselseweg 18
(ontv.24-01-2013).
De beslissingstermijn op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is verlengd:
Nummer
Omschrijving en locatie
Hapert
BLA-2013-0007 het milieuneutraal veranderen van de scheiding
tussen de vakken in de
PGS15 opslag, het
realiseren van afvoergoten
in de expeditiehal en het
realiseren van
bluswatervoorziening,
Smaragdweg 50.
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Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Vergunningen

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Bladel 2010, 2e herziening

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Molenweg 5 te Hoogeloon en
Ambachtsweg 20-22 te Bladel

Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2013-0025 het aanleggen van een
nooduitrit, Veilig oord 78
(verz.28-01-2013);
BLA-2012-0687 het oprichten van een
garage en het aanleggen
van een uitrit,
Jacques Perklaan 30
(verz.29-01-2013);

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van 2
februari tot en met 15 maart 2013 het
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Bladel 2010, 2e herziening ter inzage ligt bij
de Centrale Balie in het gemeentehuis. Het
ontwerp bestemmingsplan voorziet in de
beperking van de bedrijfsomvang binnen de
geldende bouwvlakken van de percelen
Molenweg 5 te Hoogeloon en Ambachtsweg
20-22 te Bladel.

Casteren
BLA-2012-0625 het in gebruik nemen van
de Brede School,
Kerkstraat 37
(verz.25-01-2013);
Hoogeloon
BLA-2012-0653 het bouwen van een woonboerderij met
bijgebouw en carport,
Dijkstraat 7
(verz.25-01-2013).
De besluiten en bijbehorende stukken liggen
van 4 februari tot 18 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 rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA
Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag dat
het besluit aan de aanvrager is verzonden.
In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder
moet u uw naam, adres, telefoonnummer en
de datum vermelden én het bezwaarschrift
ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen
als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter
bepaalt dan of er een voorlopige regeling
moet worden getroffen, omdat onmiddellijke
uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben.
U moet het verzoek sturen naar: de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
U moet een kopie van het bezwaarschrift
meesturen.
U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent u
griffierecht verschuldigd.

www.burgernet.nl

Als u meer wilt weten over het ontwerp
bestemmingsplan, kunt u terecht bij de
Centrale Balie op maandag van 9.00 tot
19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt de plannen
ook inzien via de gemeentelijke website:
www.bladel.nl/bestemmingsplannen.
Het plan heeft het identificatienummer:
NL.IMRO.1728.BPG0011Herz2bedr-ONTW.
Iedereen kan van 2 februari tot en met
15 maart 2013 schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie
moet u sturen naar de gemeenteraad van
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Voor het
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie over dit ontwerp bestemmingsplan kunt u terecht bij de
Centrale Balie of bij de heer
P. Stappaerts van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (VROM), tel. 0497 - 361636.

Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning
met garage-berging aan
de Leemskuilen te Bladel
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 2.1, eerste lid
onder a en artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen (afwijking bestemmingsplan en bouwvoornemen) voor het bouwen van een
woning met garage -berging op de hoek
Leemskuilen / Polakkers te Bladel. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan
‘Kom Bladel 2010”, maar past wel in het ontwerp bestemmingsplan Leemskuilen 21 A te
Bladel. Bovengenoemde omgevingsvergunning maakt het mogelijk in afwijking van het
bestemmingsplan en vooruitlopend op het
nieuwe bestemmingsplan de woning te realiseren.
De ontwerp omgevingsvergunning ligt inclusief ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken van 5 februari tot en met 18
maart 2013 ter inzage bij de Centrale Balie
in het gemeentehuis. U kunt daar terecht op
maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
U kunt de stukken ook inzien via de
gemeentelijke website:
www.bladel.nl/bestemmingsplannen.

Het plan heeft het identificatienummer:
NL.IMRO.1728.OVB1032LeemskongONTW.
Tegen het voornemen tot medewerking aan
deze aanvraag omgevingsvergunning kan
gedurende de termijn van terinzagelegging
door iedereen schriftelijk een gemotiveerde
zienswijze worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus
11, 5530 AA Bladel. Voor het kenbaar maken
van een mondelinge zienswijze of voor meer
informatie over dit bouwplan kunt u tijdens
openingstijden terecht bij de Centrale Balie
of bij de heer C. van Hintum van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (VROM), tel. 0497-361636.

Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning
activiteit milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel,
gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maken
bekend dat naar aanleiding van een op 8
oktober 2012 ontvangen aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor de activiteit
milieu, zij voornemens zijn om aan HeLe
Verhuur BV een vergunning als bedoeld in
artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht te verlenen, in verband met
het oprichten van de opslag van asbest aan
de Handelsweg 19 te Hapert.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken
liggen van 4 februari tot en met
18 maart 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 deze uren naar het gemeentehuis
te komen, kunt u een afspraak maken voor
een ander tijdstip (tel. 0497-361636).
Zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
kunnen tot en met 18 maart 2013 door iedereen schriftelijk naar voren worden gebracht
bij burgemeester of wethouders (Postbus 11,
5530 AA Bladel). Ook kan in die periode, na
telefonische afspraak, over de ontwerpbeschikking van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling zienswijzen naar
voren worden gebracht. U kunt hiervoor een
afspraak maken met mevrouw S. Torres van
de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM),
tel. 0497-361614.

Intrekking omgevingsvergunning activiteit milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel,
gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maken
bekend dat zij overgegaan zijn tot intrekking
van de volgende omgevingsvergunning (activiteit milieu): revisievergunning d.d.
17 oktober 2006 voor het veranderen van
een agrarisch bedrijf aan de Dijkstraat 1 te
Hoogeloon.
Deze intrekking geschiedt op verzoek van de
vergunninghouder op basis van artikel 2.33,
lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Het intrekkingsbesluit en relevante stukken
liggen van 4 februari tot en met 18 maart
2013 (zes weken) ter inzage in het gemeen-

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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tehuis 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
een ander tijdstip (tel. 0497-361636).
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Oost-Brabant, Bestuursrecht (Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dat
kan tot zes weken na de dag van de ter inzage legging. In uw beroepschrift moet staan
tegen welk besluit u beroep aantekent en
waarom. Verder moet u uw naam, adres en
de datum vermelden en het beroepschrift
ondertekenen.
Indiening van een beroepschrift houdt niet in
dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te
treffen (verzoek om schorsing van het
besluit). Zo’n verzoek kunt u alleen indienen
als u ook beroep hebt ingesteld.
Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige
voorziening bent u griffiegeld verschuldigd.

Milieueffectrapportage
beoordeling Klein
Terkooijen 2 te Bladel

van het Besluit milieueffectrapportage juncto
artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet
milieubeheer.
Op basis van de toetsing van dit plan aan de
landelijke wet- en regelgeving, hoeft de heer
Hesselmans geen milieueffectrapport op te
stellen. Ook al is er dus wel sprake van een
aantasting van het milieu, deze is niet zodanig dat de wettelijke grenswaarden overschreden worden. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
de activiteit inrichting zonder opschortende
voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. Het college heeft
dan ook als zodanig beslist.
Het besluit en de overige stukken liggen van
4 februari tot en met 18 maart 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 deze
uren naar het gemeentehuis te komen, kunt
u een afspraak maken voor een ander tijdstip (tel. 0497-361636).
De beschikking betreft een procedure ter
voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Conform artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is tegen deze beslissing geen
bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze
beslissing de belanghebbende los van het
voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn
belang treft.

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet
milieubeheer, het volgende bekend.

wet milieubeheer

Op 11 september 2012, aangevuld op
8 november 2012, heeft de heer A.M.P.
Hesselmans, Tuldensedijk 3 te Esbeek,
meegedeeld dat hij voornemens is om een
varkensstal op te richten aan Klein
Terkooijen 2 te Bladel, voor het houden van
2.464 gespeende biggen en 2.999 vleesvarkens. Binnen de inrichting wordt een nieuwe
emissiearme stal gebouwd voor de huisvesting van eerdergenoemde aantallen dieren.
Deze activiteit is onderworpen aan een
milieueffectrapportage beoordeling op basis

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat een melding op grond
van het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit) is binnengekomen van Canline Systems B.V, in verband met oprichten en in werking hebben
van een zelfstandige onderneming op het
gebied van interne transportsystemen en
magnetisme aan Nijverheidsstraat 18 te
Bladel.
De melding en bijbehorende stukken liggen
van 4 februari tot 5 maart 2013 (vier weken)
ter inzage bij de Centrale Balie in het

Verras je vriend, vriendin
of gewoon jezelf met een

Valentijn arrangement

Tip:
Kadobo
n
verkrijg
baa
v.a. €1 r
0,-

C+C Vitamin
• Gezichtsbehandeling
• Handmassage
• Rugmassage
Speciale Valentijn prijs van: € 64,00
Bladel: 0497-387141
Boek online uw afspraak, ga naar www.derma.nl

Huidkliniek Derma •

Molenstraat 1 • 5531 EC Bladel

gemeentehuis. U kunt daar terecht op maandag van 9.00 tot 17.00 uur en van 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 (tel. 0497-361636).

Bladel, 2 februari 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

Inschrijven Bandtalent
Vanaf 1 februari kunnen bands zich inschrijven voor
Bandtalent 2013. De winnaar van deze wedstrijd voor
beginnende popbands staat komende zomer op het
grote podium van het Totaalfestival in Bladel.
In totaal kunnen twaalf bands deelnemen. Elke band
mag tijdens de voorrondes een klein half uur spelen.
Een deskundige jury selecteert in de voorrondes de
beste bands voor de finale. Ook de winnaar publieksprijs wordt toegelaten tot de finale.
Zowel eigen werk als covernummers zijn toegestaan.
Creativiteit wordt gewaardeerd. Beschikbaarheid voor
het optreden op het Totaalfestival is vereist. Om vooral
jong talent een kans te geven zijn alle muzikanten niet
ouder dan 25 jaar. De voorrondes vinden plaats op vrijdagavond 8 maart, 22 maart en 5 april. De finale waarbij de definitieve winnaar bekend wordt gemaakt is op
zaterdagavond 20 april.
Bands die mee willen doen wordt geadviseerd vanaf
1 februari direct in te schrijven via de website van
Podium10 www.podium10.nl
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Carnavalsmiddag senioren
Beste leden,

WWW.IL-FIORE.NL

JUBILEUMKORTING
oplopend tot 50% op aardewerk
vanwege 5-jarig bestaan

Anke Maas
Markt 26
5531 BC Bladel
Tel: 0497-381015

5 jaar

OPEN
ma. 13.00-18.00
di. t/m vrij. 9.00-18.00
za. 8.30-17.00

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

Op vrijdag 8 februari aanstaande organiseert carnavalsvereniging “de Pintewippers”, in samenwerking met de
KBO - Hapert, wederom de Carnavalsmiddag voor alle
senioren van Hapert. Tussen de vele activiteiten, die wij
als Bond van Ouderen ieder jaar weer op het programma
hebben staan, is de Seniorenmiddag tijdens Carnaval niet meer weg te denken. Het is
een traditie dat de Senioren in Hapert “dun aftrap” verrichten voor de Prins met zijn
gevolg. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Prins Bon Aventura en zijn gevolg verwacht u
vanaf 13.00 uur in zijn Residentie den Tref. Om 14.00 uur zal de nieuwe Seniorenprins
bekend worden gemaakt. Dit jaar zijn we al weer toe aan de 13e Seniorenprins. Wie o
wie zal het dit jaar zijn?. Naast een bezoek van Jeugdprins Drikus en Jeugdprinses
Daniek en de optredens van de Dansgarde en de Jeugddansmarietjes, is er op deze
middag natuurlijk ook weer ruimschoots de gelegenheid om de dansvloer op te zoeken.
Muzikaal komen we tijdens deze middag namelijk niets te kort want het duo “Harten
Twee” is weer present voor de muzikale invulling.
Het programma voor deze middag ziet er ongeveer als volgt uit:
13.00 uur Zaal open en muzikale aanvang.
13.30 uur Intocht Prins Bon Aventura met zijn gevolg.
13.30 uur Koffie met gebak.
14.00 uur Presentatie 13e Seniorenprins.
15.30 uur Intocht Jeugdprins Drikus en Jeugdprinses Daniek met hun gevolg.
15.35 uur Optreden Jeugddansgarde
15.40 uur Onderscheidingen.
15.50 uur Optreden Dansgarde met gardedans
17.00 uur Optreden Dansgarde met showdans
17.30 uur Dankwoord voorzitter KBO.
17.45 uur Seniorenprins uit functie.
18.00 uur Sluiting Carnavalsmiddag.
Carnavalsvereniging “De Pintewippers” en KBO – Hapert hebben samen hun best
gedaan om voor de leden van de KBO en alle senioren van Hapert weer een aantrekkelijk en toch gevarieerd programma in elkaar te zetten.
Wij nodigen bij deze dan ook alle Hapertse senioren uit om aanwezig te zijn op de
Seniorenmiddag om er, samen met de Pintewippers, weer een gezellige middag van te
gaan maken. Dus tot ziens in Residentie den Tref,
Bestuur van de Urste Haoperse Carnavalsvereniging “de Pintewippers”
Bestuur KBO, afdeling Hapert.

Met vriendelijke groet,
Organisatie jeugddisco The Ritmo

Ter zake

advertorial

Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

Waarom een PVC vloer?
Is het bij u ook altijd een race tegen de klok? kinderen, werk, sporten en andere activiteiten die vaak ten kosten gaan van de schoonmaak? Of juist andersom? U maakt
graag de juiste keuze waar u jarenlang plezier van heeft? Dan is een pvc vloer de
oplossing!
Pvc vloeren zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam. Doordat de stroken strak tegen
elkaar aan liggen heeft u nauwelijks een naad. Dit komt ten goede van de hygiëne. De
vloer is zeer geluidsdempend en stabiel doordat het direct gelijmd wordt op de ondervloer. Daarnaast is het goed isolerend en geschikt voor vloerverwarming. Door de
harde PU laag is de vloer onderhoudsvriendelijk en slijtvast.

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).

De pvc vloeren zijn door de huidige technieken nauwelijks van echte houten vloeren
te onderscheiden. Waarschijnlijk heeft u al eens over een pvc vloer gelopen zonder
dat u het in de gaten had.
7 voordelen:
- vochtbestendig
- voelbare structuur (anti slip)
- weinig contactgeluid
- duurzaam
- milieuvriendelijk
- geschikt voor vloerverwarming
- onderhoudsvriendelijk
Bekijk op www.vloerenwereld.com alle first class pvc vloeren.
Uit voorraad leverbaar.
Voor zowel levering als verwerking kunt u bij vloerenwereld.com terecht! Ontvang
gratis stalen of maak vrijblijvend een afspraak voor advies:
0497-820212. Levering vanaf 50m2!

voor

Met nieuwe
gerechtjes!

€ 27.50 p.p.
exclusief drank

Verwennerijtjes zijn dagelijks te bestellen
uitgezonderd donderdag (sluitingsdag)
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van den Berg Elektro
onderdelen shop
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Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674
www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

Stofzuiger specialist van den Berg
heeft een uitgebreid assortiment
stofzuigers op voorraad
AEG • Electrolux • Numatic
• Sebo • Miele.
Ook vele onderdelen op voorraad.
95
STOFZUIGERS v.a. € 49.

Ter zake…
Uw woning niet verdelen na de scheiding
Als uw relatie eindigt, zal er meestal een en ander verdeeld moeten worden. Als u in gemeenschap van
goederen getrouwd bent, maar ook als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en de
echtelijke woning is gezamenlijk eigendom, dan zal de woning in principe verdeeld moeten worden na
een scheiding. Maar soms besluiten scheidende partners om dit niet te doen of uit te stellen naar een
(wel of niet vaststaand) moment in de toekomst. Dit gebeurt bijvoorbeeld als partijen er waarde aan
hechten dat de kinderen gedurende hun schoolgaande periode in de betreffende woning kunnen blijven wonen met één van hun ouders.
Zonder uitputtend te willen zijn, volgen hier enkele punten waarover de scheidende eigenaren van die woning
dan afspraken kunnen (of moeten ) maken.
Ook hypothecaire lening onverdeeld
Onvermijdelijk zal bij het onverdeeld laten van de echtelijke woning de daaraan verbonden hypothecaire lening
ook onverdeeld blijven. Dit betekent dat beide partners
hoofdelijk aansprakelijk blijven tegenover de hypotheekverstrekkende bank. Dus ook als partners onderling
zouden afspreken dat één van hen de hypotheeklasten
voldoet, zal de bank de andere partner kunnen aanspreken op betaling van de hypotheeklasten als de ene partner dit (in strijd met de onderlinge afspraken) zou nalaten. De bank hoeft zich van onderlinge afspraken tussen
de (gescheiden) partners dus niks aan te trekken. Soms
is het wenselijk om afspraken te maken over hoe om te
gaan met renteherziening op de hypothecaire lening als
die naar verwachting zal plaatshebben in de periode van
onverdeeldheid.
wie mag de woning blijven bewonen en vergoeding?
Afspraken over wie, bij uitsluiting van de ander, de
woning mag blijven bewonen, met daaraan eventueel
gekoppeld voorwaarden voor “goede zorg voor de
woning” en soms andere voorwaarden, worden meestel
ook gemaakt bij de scheiding. Soms is er aanleiding om
daarbij afspraken te maken over een vergoeding die de
bewonende ex-partner mogelijk voor het genot aan de
andere ex-partner verschuldigd zal zijn. De vergoedingsvraag is meestal onder meer afhankelijk van de
financiële ruimte van beide partners en eventuele partneralimentatie.
Doorlopende kosten
Kosten verbonden aan de echtelijke (onverdeelde)
woning, waaronder de hypotheeklasten, zullen op grond
van de wet door de gescheiden partners (eigenaren)
ieder voor de helft gedragen moeten worden, in principe
ongeacht wie van hen de woning bewoont. Samen kunnen de ex-partners hierover afwijkende afspraken
maken (waaraan de bank of andere crediteuren niet zijn
gebonden). Dit geldt voor eigenaarslasten (zoals onderhoud, belastingen, opstalverzekering, hypotheekrente/
aflossing). Gebruikerslasten (gas, water, elektra, tele-

foon e.d.) komen in principe voor rekening van de
gebruiker, dus voor de bewoner van de woning.
Recht eerste koop
Sommige ex-partners hebben ten tijde van de scheiding
afspraken gemaakt over een recht van eerste koop. Als
de eigenaren op enig moment de woning toch willen verdelen, dan krijgt één van hen of degene die zulks kan
bekostigen het recht de woning toegedeeld te krijgen.
Hiermee wordt voorkomen dat de woning per definitie
verkocht zal worden aan derden, zodat een partner de
woning wellicht aan zijn neus voorbij ziet gaan waar
hij/zij deze graag had willen hebben. Soms wordt daarbij
vooraf een prijs voor toedeling afgesproken. Soms worden afspraken gemaakt over de waardebepaling op
moment van inroepen van het recht van eerste koop,
zoals benoeming van een makelaar, die taxeert tegen
de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde
staat.
Afspraken “ingeval van toekomstige verkoop”
Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over het
moment van toekomstige verkoop, hoe de verkopend
makelaar zal worden aangewezen, wie dat zal zijn en
hoe de waardebepaling zal plaatsvinden. Het kan daarnaast nuttig zijn om afspraken te maken over de bezichtigingen die door potentiële kopers zullen plaatsvinden
(wie zal daarbij aanwezig zijn, wie zorgt ervoor dat de
woning opgeruimd en netjes is), maar ook over de oplevering (wie zorgt dat het huis leeg is, de aansluitingen
worden opgezegd e.d.).
Tenslotte worden vaak afspraken gemaakt over de verdeling van de overwaarde (verkoopopbrengst minus
aflossing hypothecaire lening en eventueel inlossing
verpande polis) die na verkoop zal resteren.
Heeft u vragen of wenst u overleg betreffende scheidingsgerelateerde kwesties, bijvoorbeeld als in dit
stukje omschreven? Knegtmans Advocaten &
Mediators is o.a. gespecialiseerd in familierecht
(waaronder (echt)scheiding). In een gratis gesprek
of tijdens het gratis spreekuur op donderdagavond
in westerhoven en Bladel van 17.00 tot 18.00 uur
geven wij u graag meer advies en informatie. U kunt
ons bereiken op 040-2076076 of 0497-383868.
Zie ook: www.bemiddelaarbijechtscheiding.nl.

Mijn kind online’ thema van
derde winteravondlezing
Rabobank De Kempen-West
Justine Pardoen was
dinsdag 22 januari te
gast bij de derde winteravondlezing
van
Rabobank
De
Met
Kempen-West.
het thema ‘Mijn kind
online’ deed ze ruim
500 bezoekers een
heleboel tips aan de
hand voor kleine en
grote kinderen die
steeds meer online zijn. Een belangrijke tip blijkt: ouderwets met ze praten en daarbij goede vragen stellen.
Want: ‘Dan gaan ze nadenken en dat vinden ze eigenlijk best leuk.’
Pardoen is hoofdredacteur van Mediaopvoeding.nl,
hoofdredacteur van Ouders Online en ze schreef
onlangs het boek Focus!, over social media als de grote
afleider. Ouders Online is een initiatief van de stichting
Mijn Kind Online die scholen en ouders adviseert rondom het omgaan van kinderen met nieuwe media. Sinds
2002 verdiept Pardoen zich in het mediagebruik van
kinderen, de mediaopvoeding thuis en de ontwikkeling
van mediawijsheid op school.
wie niet meedoet, hoort er niet meer bij
Pardoen begint de lezing met refereren aan een tijd
zónder internet: ‘Een stapel lp’s zijn bij mijn dochter
‘hele grote cd’s’ en een typemachine met echte toetsen
vindt ze ‘lachen’. Kinderen van nu hebben alleen de
computer en smartphone als referentiekader.
Tegenwoordig heeft ook bijna iedereen een tablet in
huis. Als je niet meedoet, hoor je er al snel niet meer bij
en ben je een nieuwe analfabeet.’
Swipen en drukken
Om te weten waarom kinderen en pubers op een
bepaalde manier met nieuwe media omgaan, is het
goed om te weten hoe de hersenen van jongeren groeien. Pardoen illustreert dit aan de hand van een filmpje
van een peuter die met een stapel tijdschriften zit te spelen. Haar vingers swipen en drukken op de bladzijdes,
want dit peutertje is een tablet gewend. Pardoen: ‘Al
vóór kinderen twee jaar zijn, hebben ze door hoe het
werkt. De hersenen van kleine kinderen zijn nu eenmaal
ingesteld op het nadoen van wat ze zien.
Risico’s van altijd online
Pubers zijn altijd online, daar zitten namelijk hun vrienden en ze zijn verslaafd aan het contact. Het doet zelfs
fysiek pijn om afgesneden te zijn van die vriendengroep.
‘Dit wordt vanzelf minder als ze volwassen hersenen
krijgen.’ Pardoen adviseert: ‘Ga in gesprek met je kind
en stel hem echte vragen. Dat zijn vragen waarop het
antwoord niet te googlen is. Vragen waarop hij moet
nadenken en waarover hij mag discussiëren. Maak er
geen preek of een boodschap van, er is geen goed of
fout antwoord. Op deze manier maak je zaken
bespreekbaar als: privacy, omgangsvormen, seks, pesten en vriendschappen.
Kijk voor het volledige verslag en een foto-impressie op
www.rabobank.nl/dekempenwest.

The Old Starzzz
organiseren weer elke maand gezellige zaterdagmiddagen en wel op 23 februari, 23 maart in Grand Café ’t
Huukske te Hapert.
Waar je mee kunt zingen, luisteren of dansen op muziek
waar je mee bent opgegroeid zoals Wil Tura, Heikrekels, Corry Konings, Zeemansliederen enz.,
teveel om op te noemen. Voor de bezoeker is er een
leenliederenbundel beschikbaar.
Gratis entree voor een gezellige middag.
Neem je vrienden of vriendinnen mee.
De aanvang is van 14.00 t/m 17.00 uur.
Informatie bij Jo. 0497-385492
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Markt 5A • Bladel • tel. 0497-381775

Huis & aanbod

Boerderij volledig verbouwd en
overal dichtbij Helleneind 26, Bladel

voorkant huis

achterkant huis

Met ons pensioen in zicht zijn wij op zoek naar een mooi appartement. Daarom
willen wij onze geheel verbouwde woning met prachtige tuin aanbieden. Deze
grote woning van ruim 900m3. en een perceel oppervlakte van 877 m2. is oorspronkelijk gebouwd in 1947. In de loop der jaren hebben wij onze woning gerestaureerd met behoud van sommige karakteristieke eigenschappen. Alle raampartijen zijn uitgevoerd in isoglas. Ook het dak en spouw zijn goed geïsoleerd. Een
volop privacy biedende tuin, op het zuidwesten gelegen, met veel zon. Een mooie
beschermde notenboom maakt daar onderdeel vanuit.

woonkamer

keuken

Een grote woonkamer van 62 m2. met uitgekiende verlichting, verwarmde tegelvloer geeft via 3 grote tuindeuren toegang tot de tuin. Een moderne keukeninrichting met eettafel aan het kookeiland vast gebouwd. Veel ingebouwde apparaten, zoals Miele koffiezetter, stoomoven, combimagnetron, inductiekookplaat,
vaatwasser en koelkast geven een heerlijk comfort gevoel. Een prettige verblijfsruimte met lichtstraat, zonwering en zicht op de tuin. Een diepe kelder, tevens
geschikt voor de wijnliefhebber. Vanuit de hal zijn diverse vertrekken bereikbaar
om beneden te wonen, werken en slapen. Zoals een studeer-werkkamer, met toegang naar de luxe badkamer met wandcloset, bubbelbad en douche met massage paneel. Vandaar uit wordt ook de grote ouderslaapkamer bereikt met vaste
wastafel. Tevens nog 2 slaapkamers met wastafel. Wij staan zelf nog altijd versteld van de verrassende en grote ruimtes. De achterhal betegeld en weer toegang gevend naar de keuken, tuin en bijkeuken waar weer volop ruimte is voor
wasmachine en droger. Dit geheel is betegeld, met wastafel en extra douche
goed verwarmd en fraai afgewerkt.
Via de vaste trap naar de 1e verdieping, de grote overloop, met toegang naar
diverse ruimtes. Daar is d.m.v. losse trap een grote bergzolder bereikbaar, die netjes is afgewerkt, echter niet geïsoleerd. Hier is ook de c.v. met warmwater voorziening geplaatst. Tevens nog 2 extra slaapkamers waarvan 1 met loggia, beide
met een inbouwkast. Een kleine douche met toilet als extra. Daar is ook een hele
grote speelzolder, die echter niet wordt verwarmd, maar wel goed is geïsoleerd.
Werkelijk een fantastische ruimte. Hier staat ook een nieuwe sauna [optioneel ter
overname].
Een dubbele buitenberging met een 80 ltr.boiler en complete keuken met koelkast, elektrische kookplaat, rvs. spoelbak. Daarboven is tevens nog een grote
bergzolder bereikbaar. Aangebouwd een grote carport met verlichting. Een grote
massieve houten poort sluit het geheel veilig af.
Wij hebben lang niet alles kunnen beschrijven van het pand. Er is tevens een
fraaie brochure die u kunt downloaden of opvragen bij Vosters onroerendgoed.
Tel.0497-381775
Vraagprijs € 539.000,= k.k.
Maak eens een afspraak voor een bezichtiging.

garage + berging

Zie ook www.vostersonroerendgoed.nl
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Markt 25 Bladel
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Kuikenbouten

Tel 0497 381 281

4 februari t/m 9 februari 2013
Brood van de week

Volkoren rogge

2.60

Vlaai van de week

Bosvruchtenvlaai

14.50

1.80

10.15

Goedemorgen vezels!
Goedemorgenbolletjes

4 st. 2.08

1.45

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

Vezelknackers

3.40

2.25

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

Granola

250 gram 2,50

Aanbiedingen gelden van ma. 4 febr. t/m za. 9 febr. 2013
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

1.75

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

6 4

met of zonder huid

halen

Shoarma-pakket
500 gram shoarma, bakje saus naar keuze
samen
5 broodjes

betalen

5

95

Bij aankoop van 500 gram

vers gegrilde spare-ribs
bakje

GRATIS

aardappelsalade

Huzaren-slaatje uit eigen keuken

4 3
halen

betalen

Ham-prei salade
uit eigen keuken

100 gram

0

98

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

Slagerij Henk v. Limpt
Markt 25A - Bladel -

) 386359

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!
Vanaf zondag 3 februari
Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

Poekel (19782) - Kater Poekel van tien jaar oud komt meteen
naar je toe en spint van gelukzaligheid wanneer hij geaaid wordt.

Iedere zondag van 12.00 tot 16.00 uur

Brunchen
kopje soep
diverse soorten brood
ham, kaas, gekookt ei, kroket en gerookte zalm
dessert
inclusief koffie of thee
Helaas blijkt de casanova een schildklierprobleem te hebben. Dit houdt in dat hij
levenslang medicijnen moet hebben. Gelukkig eet Poekel dit zo in een bolletje
vlees op.

onbeperkt te bestellen

voor
Ontmoet Poekel (19782) 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

€ 12.95 p.p.
reservering verplicht

