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voor ieder wat wils
CASTEREN – Op zaterdag 10 november vindt in Casteren de derde editie plaats van de sixties & seventies
party Nie Oud mar Goud. Er zijn optredens van de Kempische formatie UI en de enige echte Elvis Tribute
Artiest Mark Elbers uit Nuenen. ‘Nie oud mar Goud trekt bezoekers uit heel de Kempen.’
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(door Erik Schippers)
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Huis & aanbod
In onze rubriek ‘Huis & aanbod’ beschrijft u als inwoner
van de gemeente Bladel waarom iemand uw te koop
staande woning wil kopen. Vanwege de gunstige ligging, de kindvriendelijke buurt of misschien wel een
ander uniek verkoopargument zoals een superscherpe
vraagprijs. U kunt het allemaal zelf beschrijven, dus wij
dagen u uit……mail uw verhaal of column naar localprint@online.nl.
Ook foto’s zijn van harte welkom en worden, net als uw
verhaal, gratis geplaatst.

Muziekliefhebber Mari Kieneker uit Casteren opperde twee jaar geleden het idee voor deze happening:
‘Casteren beschikt over een geweldig mooi gemeenschaphuis den Aord dat uitermate geschikt is voor dit
soort activiteiten. De samenwerking met den Aord
verloopt ook dit jaar weer soepeltjes. Er zal op 10
november een professionele dansvloer worden
gelegd en ook het licht en geluid zullen weer perfect
zijn. In Casteren gaan we voor kwaliteit!’
Clubkas spekken
Het organisatiecomité bestaat verder uit Nars
Jonkman, Fred Jansen en Wilbert van de Pas
(bekend van Double You Pro Audio Licht en geluid).
Fred Jansen, tevens secretaris en penningmeester
van de Casterse muziekvereniging St. Willibrordus,
vertelt: ‘Ik vind muziek vooral leuk om naar te luisteren. Vroeger gingen we met een stel vrienden vaak
naar De Kuil in Hapert en Klein Amsterdam in

Reusel. Daar speelden dan The Dare Devils en Q65,
dat waren onvergetelijke avonden. En als ze in
Casteren weten dat je muziekliefhebber bent, rol je
zo in het organisatiecomité van Nie Oud mar Goud.
Ik vind het belangrijk dat er op een dorp wat gebeurt
en daarom verricht ik graag hand-en spandiensten
tijdens het evenement. Ik ben dan drie dagen actief
bezig maar het is gezellig om te doen. Ook de
Casterse verenigingen worden actief bij het evenement betrokken en kunnen er een mooi centje aan
overhouden om de clubkas te spekken.’ Volgens
Fred krijgt het evenement ook buiten Casteren
steeds meer bekendheid: ‘Vorig jaar hield
Houthandel Gooskens uit Hoogeloon bij ons zelfs
hun personeelsfeest. Die stonden met veertig man
op de dansvloer. Maar ze komen uit heel de Kempen
hoor. Ik sprak deze week mijn zwager Henk Duis uit
Bladel nog, die komen ook met een man of tien naar
Casteren.’
Herinnert u zich deze nog?
Mari Kieneker over de voorbereidingen: ‘Je moet vooral rekening houden
met de wensen van het publiek.
Sommigen willen graag de dansvloer
op, anderen willen juist op hun gemak
naar de muziek luisteren of gezellig
een beetje kletsen. Bij ons kan dat
allemaal. We hebben weer extra zitplaatsen ingepland, voor ieder wat
wils dus. Van jong tot oud, want ook
voor de jeugd is het telkens weer een
sfeervolle en gezellige avond Met
dank aan onze talrijke sponsoren

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

Lingerie

Carmen

ondermode nachtmode badmode voor haar en hem

Kerkstraat 12 Hapert 0497-381128

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

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
NIEUWSFLITS
Uw realistisch bod is onze vraagprijs!
Kijk snel op www.droomhuisinbrabant.nl
Dit is een super aanbieding van
een van onze relaties.
www.vostersonroerendgoed.nl
Markt 5a
5531 BA, Bladel
telefoon:

0497-381775
Vervolg op pagina 2

info@vostersonroerendgoed.nl
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natuurlijk. Het programma mag er wezen met optredens van de Kempische formatie UI, die vooral bij de
wat oudere generatie uit de Kempen geen verder
betoog hoeft. Zij spelen echt prachtige dansmuziek
uit de 50’s, 60’s and 70’s. Verder zijn we ook heel erg
blij met de komst van de Elvis Tribute Artiest Mark
Elbers. Mark is echt een talent en is uitgeroepen tot
de beste Elvis-tribute van Europa. Hij treedt regelmatig op met de grote Glenn D Hardin, de vaste pianist
van Elvis in de tijd van Aloha from Hawaii en met Ray
Walker, lid van de legendarische begeleidingsgroep
van Elvis the Jordanaires. Onze vaste DJ Tony
Macrony is natuurlijk ook weer aanwezig. Hij zal de
avond op zijn bekende enthousiaste wijze weer aan

elkaar praten en zeker ook verzoeknummers draaien: Herinnert u zich deze nog??.’
Voorverkoop
De organisatie hoopt dat ook dit jaar weer veel vriendengroepen, families en verenigingen massaal naar
Casteren zullen komen. De voorverkoop is reeds
begonnen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Teurlings de Mulder
(Dorpsstraat 30-A in Casteren) en bij Gemeenschapshuis den Aord (naast de kerk) tijdens openingsuren. Kaarten € 5,— zowel in de voorverkoop
als aan de kassa op 10 november. Kijk ook op
www.nieoudmargoud.nl
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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, kerkstraat 27
ma. van 15.00 tot 20.00 uur
di. GESLOTEN
wo. van 14.00 tot 17.00 uur
do. GESLOTEN
vrij. van 15.00 tot 20.00 uur

markt 4, Bladel
ma. van 14.00 tot 20.00 uur
di. van 10.00 tot 12.00 uur
wo. van 14.00 tot 18.00 uur
do. van 14.00 tot 18.00 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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Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum
schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale eenheid, kerkstraat 1, tel. 360336.

Parochieblad Parochie heilige Severinus - hapert, Parochie St. Pancratius - hoogeloon, Parochie h. willibrordus Casteren
eeNeNdeRTIgSTe zONdAg dOOR heT jAAR
zATeRdAg 03 NOVemBeR
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon m.m.v. Notenkrakertje
Presentatie Eerste Communicanten en
actie schoenendoos
zONdAg 04 NOVemBeR
10.00 uur: Kerk Casteren. Feest H. Willibrordus
11.30 uur: Kerk Hapert
Casteren
Willibrordus Castelijns en Johanna Swaans
Jan v Gestel mndg
Frits Wilborts vanwege sterfdag
Jan Castelijns nms Parochie H. Willibrordus
Casteren
hapert
Overl. fam. Moonen-Claassen f
Dries en Petronella Lemmens-Schilders f
Jan en Marie Vosters-Engelen en kleinzoon Rob
Vosters
Jo Meulenbroeks-Hermans
Zr Hyronima
Dielis en Maria Senders-Jansen
Johan Worm
Overl.fam. Worm
Overl. fam. van der Heijden-Hermans
Overl. fam. van de Put-Bleijs
Overl. ouders Kees en Ida Baselmans-Schilders
Nard Antonis
Jan en Lies Luijten-Soetens
Overl. fam. Geraerts-Worm
Hein Schilders nms. Annie en de kinderen
hoogeloon
Harrie en Dina Mollen-Meulenbroeks
Leo vd Heijden en zoon Henk
Overl. ouders Waterschoot-vd Heuvel en dochter
Bets
Jan Mollen (Heuvel)
Frans v Heijst mndg
Fam. Kees Gooskens-Jansen
Overl. fam. v Rooij-Beijens
dOOP CASTeReN
14.30 uur: Sam v Herk
15.15 uur: Juul Somers
dINSdAg 06 NOVemBeR: Steunpunt hapert
09.00 uur: Net Snelders-Jansen nms KBO-Hapert
wOeNSdAg 07 NOVemBeR:
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis
dONdeRdAg 08 NOVemBeR:
Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: Voor Roepingen
Jan Castelijns, kleindochter Janneke en
overl. fam.Castelijns-Bierens
VRIjdAg 09 NOVemBeR: kerk hapert
09.00 uur: Overl. ouders Bierens-vd Endert en overl.

zonen
Overl. fam. Castelijns-vd Velden
Wil Castelijns
VRIjdAg 09 NOVemBeR: kerk Casteren
19.30 uur: Levende en overl.leden van Gilde St.
Willibrodus
VRIjdAg 09 NOVemBeR: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst

TweeeNdeRTIgSTe zONdAg dOOR heT jAAR
zATeRdAg 10 NOVemBeR
17.30 uur: Kerk Hapert (Koor Levenslust)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Gemengd Koor)
zONdAg 11 NOVemBeR
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert Presentatieviering Eerste H.
Communie Hapert.
Casteren
Johannes Klessens, Cornelia Swaans en overl.
familie
Cor Castelijns-Bruurs jgt
Marietje Jansen-vd Velden
Adrianus Castelijns en Petronella v Rijthoven en
dochter Toos
Jos Mijs
hapert
Overl. ouders Huijbregts-Hoeks f
Leo en Henk vd Heijden
Kees vd Put
Overl. ouders en fam. van den Boomen-Pluijms
Harrie Huijbregts nms broers en zussen Huijbregts
Antoon en Lies Adriaanse-Hoeks
Harrie vd Borne
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en
kleink.
Ad Saris
Cees Schilders
Annie v Hout-v Schijndel nms KBO-koor
Levenslust.
hoogeloon
Overl. ouders Goossens-Fleerakkers, dochter Diny
en kleindochter Lonneke
Pastoor Bertens en familie
Jaan en Bert Willems
Ouders Jacobs-Bierens en overl. familie
Toon vd Heuvel jgt
Overl. ouders Zandbergen-Oomens
dOOP hOOgeLOON
14.30 uur:Lott v Huijkelom.

hUweLIjkSVOORBeReIdINg
Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.
De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk
huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur tot ca.
21.30 uur, waar gesproken wordt over deze belangrijke
stap in je leven.
Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
woensdag 21 en 28 november: Parochiecentrum,
Bladel, Sniederslaan 48.
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
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.

dOOPVOORBeReIdINg
Voor de parochies Hapert, Hoogeloon en Casteren
De Werkgroep nodigt de ouders uit van de dopelingen
voor een kennismaking en uitleg over de doop, met
Pastoor en werkgroep op donderdag 29 november van
20.00 - 21.30 uur.
Deze bijeenkomst wordt elke laatste donderdag van de
maand gehouden in het Koetshuis, Kerkstraat 1 Hapert.
Aanmelding en informatie tel.: 0497-360336

weRkgROeP LeCTOReN
Op de woensdagen 7 en 14 november a.s., wordt in de
Parochiezaal te Bladel, Sniederslaan 48, een bijeenkomst gehouden, voor de lectoren in de nieuw te vormen Parochie Bladel. Deze bijeenkomst duurt van
20.00 uur tot ong. 22.00 uur.
Alle lectoren in de Parochies van Bladel worden hierbij
voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
Omdat genoemde groep uitbreiding behoeft, worden
belangstellende nieuwe leden van harte uitgenodigd
ook aan deze cursus deel te nemen.
Aanmelden kan telefonisch op de nummers (Hapert)
360336 en (Bladel) 381234.

kOm eN zINg mee!
Het kinderkoor de Notenkrakertjes is bijna niet meer
weg te denken in de kerk bij de presentatie en communieviering, Schoenendoosaktie, Kerstmis en opening en
afsluiting schooljaar. De kinderen vinden het heel leuk,
maar hebben wel versterking nodig. Kom en zing mee!
Pastoor Joseph, Pastoraatgroep
De repetitie is in den Anloop op maandag van 18.15 tot
19.15 uur. Voor info kun jij of een van je ouders bellen
met Maartje v.d. Linde-Peeters 06-45948575.
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Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie
Gediplomeerd
Knippen
Kleuren v.a.

€ 9,00
€ 16,00

Acryl/Gel nagels

v.a.

Featherlocks

v.a

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds

€ 30,00
€ 9,00

06-55573594

zIe OOk ONze weBSITe VOOR
ONRegeLmATIge ACTIVITeITeN:
www. kBO-hAPeRT.NL

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 5 november t/m vrijdag 9 november 2012
MAANDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
10.30-12.00 uur: spreekuur Zorgloket Marsja Verhagen
13.30-16.45 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: welfare Rode Kruis
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen, SOOS 55+
19.00-22.15 uur: ontmoetings- en ontspanningsavond

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

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 wijkverpleegster C. Iding
13.30-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
19.00-21.00 uur: multimediagroep

DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
09.00-09.30 uur: Eucharistieviering
10.00-11.00 uur: repetitie seniorenkoor Levenslust
10.30-11.30 uur: spreekuur bureautje Respijtzorg
13.00-16.00 uur: kienen KBO, extra levensmiddelenpakket
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
09.45-12.00 uur: bestuursvergadering KBO
13.15-15.15 uur: Bijeenkomst ZuidZorg team Bladel-Hapert
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
19.00-19.30 uur: Mariagebedsdienst
19.30-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond

WOENSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
13.15-15.15 uur: overleg team Bladel ZuidZorg
13.30-16.45 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten
14.00-16.00 uur: infomiddag TIA, herseninfact, hersenbloeding
19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond

ACTIVITeITeN VAN mAANdAg T/m VRIjdAg

Maandagmorgen:
Maandagmorgen:
Maandagmiddag:
Maandagavond:

Koersbal
Bijbelgesoreksgroep
Nordic Walking
Ontspanningsavond

Den Tref
De Kloostertuin
Henk Fleerakkers
De Kloostertuin

Puzzelhoekje
Afgelopen week hebben weer veel mensen
de puzzel uit de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de Vershof in Bladel.
OPLOSSINg IS: APPeLSChImmeL
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
ANITA VAN LIeROP
BONgeRd 1, BLAdeL
De gewonnen prijs zijn wAARdeBONNeN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de ondernemers van de Vershof. Zaterdag 3 novemberkunnen de bonnen afgehaald worden.

Tweede inspiratiedag
bij De Hennekooi
Het thema voor deze dag luidt: ‘Mooi verpakt’ en zal op
zaterdag 3 november, van 8.30 uur tot 16.00 uur plaatsvinden aan De Hoef 10 te Hoogeloon.
Een thema wat, vooruitkijkend op de komende feest
(cadeau) dagen, speciaal nu gekozen is.
Er zijn deze dag doorlopend demonstraties in het op
een verrassende manier verpakken van cadeautjes. Er
zullen allerlei leuke, soms hippe of gekke, of zelfs hele
mooie florale en bloemrijke verpakkingen te zien zijn,
met uitleg over wat er zoal mogelijk is en hoe u hierbij te
werk gaat.
Natuurlijk zal het u (zoals u dat gewend bent) deze dag
aan niets ontbreken.
Ook zal er volop inspirerend bloemwerk met een ‘verrassinkje’ te bezichtigen zijn.
Kortom: een leuke en informatieve dag voor jong en
oud!

Voor deze week weer een nieuwe puzzel.
De volledig ingevulde oplossing van deze
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde bus bij de Vershof in Bladel.
Inleveren is mogelijk tot dinsdag 6 november
tot 18.00 uur, na deze tijd kunnen geen oplossingen meer ingeleverd worden. Uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
De winnaar wordt in de Lantaarn bekend
gemaakt.
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hORIzONTAAL: 1 straatkei; 6 zwijn; 12 vrouwtjesdier;
14 gekeperd weefsel; 16 reeks; 18 voorzetsel; 19 jong
dier; 21 Latijns voorvoegsel; 22 lidwoord; 23 denkbeeld;
25 elkeen; 27 veengrond; 29 oprechte; 31 taalkundige
term; 33 namelijk; 34 boom; 35 sporenplantje; 37 neon;
38 Frans lidwoord; 39 hoekpilaar; 41 lichaamsdeel; 43
bevestiging; 44 plaats in Overijssel; 45 voortdurend; 46
reeds; 48 horige; 51 gebogen; 54 en andere; 56 de
oudere; 57 schreeuw; 59 voor de middag; 60 Frans
voegwoord; 61 koningsstaf; 64 enige; 67 ver; 68
gedeeltelijk; 70 nauwe; 71 titel; 72 regeringsreglement;
74 pijn; 75 karaat; 76 oude maat; 77 opgeld; 79 slang;
81 roven; 82 rampzalig.
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VeRTICAAL: 2 rivier in Noord-Brabant; 3 wassen; 4
vistuig;Kruiswoordpuzzel
5 voegwoord; 7 waterstand; 8 gebogen been; 9
klauteren;
10 en omstreken;
Welk winwoord
komt er in 11
hetkameraad;
balkje? 13 wiel; 15
Nederlands vliegveld; 17 pronkziek; 19 grondsoort; 20
schepsel; 22 overeenkomst; 24 daar; 25 persoonlijk
vnw.; 26 dwarshout; 28 openbaar vervoer; 30 koud
nagerecht; 32 letterkeer; 36 in orde; 39 vis; 40 loot; 41
kot; 42 dijk; 47 hoofdtelwoord; 49 groente; 50 slee; 52
korte wandeling; 53 verholen; 55 esdoorn; 57 bemanning; 58 rivier in Frankrijk; 60 reek; 62 oude maat; 63 en
dergelijke; 65 rund; 66 voorzetsel; 69 lidwoord; 73
waterloop; 75 schenkgerei; 77 legerafdeling; 78 uitroep;
79 thans; 80 spil.

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 46 - Nummer 41 - 3 november 2012
Bereikbaarheid pastorie en parochiekantoor.
Pastorie: Pastoor C.Bertens, 0497-381234
Parochiekantoor: 0497-387618 (voorlopig alleen op
maandag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur - met
uitzondering van de vakantieperioden.)
Bij afwezigheid wordt u verzocht gebruik te maken
van de voice-mail. FAX: 0497-385508.
e-mailadres: f2hpetrusbanden @ hetnet.nl

OVeRLedeN:
Jacques Brouwers 65 jaar
Ran Huijgens 73 jaar

overleden kinderen en kleinzoon, de overleden familie
Vromans-Klessens, Frans van de Voort, Harrie en Nel
Tielemans-van Diepenbeek, de overleden ouders
Kuylaars-Couwenberg, Lies Spliethof-Adams en
Antoon Spliethof (namens de kinderen)

PAROChIeBeRIChTeN
maandag 5 november, 8.30 uur:
geen intentie

h.h.Antonius en Brigida Netersel

dinsdag 6 november, 8.30 uur:
geen intentie
kOFFIeOChTeNd
Zoals gebruikelijk op iedere eerste zondag van de
maand is er op zondag 4 november 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.
PAROChIeBeRIChTeN

31e zondag door het jaar - willibrordzondag
(uw extra bijdrage aan de collecte is bestemd
voor het St.willibrord-apostolaat)

woensdag 7 november, 19.00 uur:
Frie en Baldus Hooijen, Jan en Rieneke Jansen-van der
Heijden en overige familieleden

zaterdag 3 november, 19.00 uur (m.m.v. Capella):
zondag 4 november, 9.30 uur:
Ria van der Heijden-Lavrijsen (namens Thom, kinderen
en kleinkinderen), de overleden familie Michiels-van
Gisbergen, Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria Riek, Cato en René, Harrie en Ton, Corrie
Haenen-Clijsen, de overleden ouders Michiels-Klessens, Jana van Hoof-Vissers en Piet van Hoof, Jo
Hendriks en zijn dochter Karien, Sjef Hooijen en zijn
zoon Jos, Jo de Graaf-van Dijck (namens haar
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen), Toon Verhees

donderdag 8 november, 8.30 uur:
geen intentie
Vrijdag 9 november, 8.30 uur:
geen intentie

h.Petrus’Banden Bladel
31e zondag door het jaar - willibrordzondag
(uw extra bijdrage aan de collecte is bestemd voor
het St.willibrord-apostolaat)
zaterdag 3 november, 17.30 uur:
Frans Schenning, Martien Sanders (vanwege zijn verjaardag namens zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen), de overleden ouders Gerard en Elisabeth
Berendsen-Worm, Thomas Ansems (namens de familie
Roest)
zondag 4 november, 11.00 uur (m.m.v. Saffier):
de overleden familieleden de Leest-Kolsters, de overleden ouders Kroezen-Berendsen en overleden familieleden, Jac van Bommel, de overleden ouders Plasmans-Schoone en hun zoon Jan, Wim Hendriks
(namens Cor, kinderen en kleinkinderen), Toon Jansen
en Cor Jansen-Pluims, (namens hun kinderen en
kleinkinderen), Nol en Miet Maandonks-Antonise,
Hubertus Roijmans en Maria Henrica Roijmans-van de
Borne, Stannie en Lies Daniëls-van Compel en hun

gedOOPT:
Rob, z.v. S.Smets en A.Pluijms
Gijs, z.v. P. van Gompel en M.Aarts

eeRSTe COmmUNIe IN BLAdeL ???
In onze Bladelse parochie willen we de mogelijkheid bezien of er in 2013 opnieuw een 1e communieviering kan
plaatsvinden. Daarvoor hebben we wel een werkgroep 1e communie nodig!
wIe zeT deze weRkgROeP mee OP? we zIjN hIeRNAAR dRINgeNd OP zOek.
Degenen die dit willen, kunnen zich melden bij, of contact opnemen met Past. Bertens, telefoonnr. 381234, of
bellen op het telefoonnr. 387618 (op maandag- en woensdagochtend).
Ik hoop van harte dat de 1e communie in 2013 door kan gaan!

Tuincentrum

Groenen

de grootste SFEER en KERSTSHOW
van de Kempen!
EINDEJAARSOPRUIMING

hUweLIjkSVOORBeReIdINg
Voor de parochies: Bladel en Netersel.

uit onze buiten afdeling

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.

alle bomen, struiken
en heesters

Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
woensdag 21 en 28 november:
Parochiecentrum, Bladel, Sniederslaan 48
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. 0497381234), zodat de voorbereiding en afspraken in
goede banen geleid worden. Ter bevestiging ontvangen jullie een schriftelijke uitnodiging, met de data
waarop jullie verwacht worden.

nu

50% KORTING

Wees er snel bij want OP=OP en WEG= PECH

Tuincentrum

gROeNeN

Vraag naar de
actievoorwaarden
in de winkel.

hulselseweg 11, 5531 Pe BLAdeL

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

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

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

Ongebruikte 2,5 zits (Elephant) grijze bank, 2.03 m. breed
€ 200,00, tel. 386078
TV-meubel, 3 glazen platen + aluminium poten + snoeropbergpoot achterzijde € 50,00, tel. 385058
Grote Bruder wagens, Wader wagens, Wader baan, gekleurde houten blokken, div. computerspellen, tel. 385020

Te kOOP geBRUIkTe FIeTSeN
diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d meer,
Oude Provincialeweg 63, hapert, tel. 385126
Grenen tafel, handgemaakt 100% grenen met lade, B 1.10 x
D 0.80 x H 0.75. Vraagprijs € 50,00, tel. 06-11608256
42 Hummel schilderijtjes € 35,00, tel. 386034

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOk VOOR eeN INFO-geSPRek

NIeUwe LUXe SeNIOReNwONINg
Te hUUR IN BLAdeL

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

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand

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

GoForFit

begane grond met slaapkamer, badkamer, garage
Verdieping met 2e badkamer, 2 slaapkamers
vierschaarhuur@gmail.com of mobiel 06-22470647

NTENSIEVE DESKUNDIG

Bart van Helvoirt

Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder worden

Welzijnscoach

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

Voor al uw aan- en verbouw, metselwerken
en tegelzetwerkzaamheden.
Hofstad 9, 5531 GB Bladel, Tel. 0497-385076, GSM 0650-453386

De feestdagen kom eraan!
heeft u al nagedacht hoe u uw
personeel gaat verwennen tijdens
de feestdagen? wij helpen u graag
meedenken. Uiteraard hebben we de alom
bekende VVV cadeaubonnen welke verkrijgbaar zijn in verschillende coupures. maar ook
dinercheques, Bol.com bonnen, podiumkaarten, Cadeauboxen behoren tot de mogelijkheden. een geschikte verpakking erbij en het
feestje is compleet.
meer weten? mail: admin@vvvbladel.eu of
loop eens binnen in onze VVV-winkel aan
markt 21 te Bladel, we zijn geopend van
maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur
en zaterdag van 10.00-13.00 uur.
Bezoek ook onze nieuwe website:
www.vvvdebrabantsekempen.nl

gRATIS BIjLeS

SjANNIe LAmeRS - Nassauplein 26 - Tel. 383643

Cursus Reanimatie
en AED in Bergeijk,
Bladel en Eersel
U wilt kunnen reanimeren om: te kunnen helpen!

Salontafel (gemaakt van oude spoorbielzen) Ø 67 cm, heel
apart € 50,00, tel. 382950
Draagbare Philips kleuren TV + Afstandbed. goed werkend
€ 15,00, DVD speler € 12,50, tel. 386034

kOm dAN NAAR CAFe - BAR

»'t hANgIjzeR«

kOOP AANgeBOdeN
Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen. Kijk voor ons
totaal assortiment fietsen en occasions op www.bito.nl.
Profile Bito de fietsspecialist te Bladel, tel. 382141

hOUdT U VAN gezeLLIgheId eN eeN PARTIjTje BILjART

REPARATIE EN VERKOOP VAN
T.V. – AUDIO – VIDEO
Peter van der Heijden
Beersbeemden 28
5525 BE Duizel
( 0497-516577

Op een dag is het geen oefening. Je loopt op straat
en opeens krijgt iemand een hartstilstand. Kun jij het
slachtoffer dan helpen? Wees voorbereid. Volg een
Reanimatie- en AED-cursus en herhaal deze elk jaar.
Reanimatie is eenvoudig te leren door NRR gecertificeerde docenten.
Een nieuwe Reanimatie en AED cursus is twee avonden van 19.00 tot 22.00 uur op:
• Maandag 3 en 10 december 2012
• in Bergeijk, Cultureel Centrum De Kattendans
• Dinsdag 13 en 27 november 2012
• in eersel, Sporthal De Kraanvogel
• Woensdag 21 en 28 november 2012
• in Bladel, Cultureel Centrum Den Herd
Voor deelname aan een Reanimatie AED-cursus vragen wij een eigen bijdrage van € 20, — incl. cursusboekje en diploma. Een cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen.
Herhalingscursussen reanimatie worden georganiseerd in de eerste maanden van 2013.
Geeft u zich dan nu op voor een cursus.
Voor informatie en opgave:
Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland
is Partner van de Hartstichting
Hulsakker 12, 5571 LB Bergeijk telefoonnummer:
0497-573751 E-mail: h.govers1@chello.nl
of Mevrouw Coby Denissen telefoonnummer: 0497382735

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

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
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No-Limits Najaarscross
opent winterseizoen
Het winterseizoen 2012-2013 begint op zondag 4
november voor lopers traditioneel bij No-Limits in
Bladel. De loopgroep houdt die dag haar No-Limits
Najaarscross in de bossen rond Hotel De Tipmast.
Deze cross is een onderdeel van de Kempisch crossen trimcompetitie maar staat ook open voor atleten en
trimmers uit alle regio’s.
De organiserende vereniging verwacht ongeveer 500
deelnemers aan de start. Er zijn verschillende wedstrijden. Om 10.00 uur valt het startschot voor de trimmers.
Daarna zijn de wedstrijdatleten aan de beurt. Vanaf
11.00 uur zijn dat de Heren en Dames Senioren,
Masters en Jongens JA. Tussen 12.40-14.15 uur lopen
de Jongens en Meisjes Pupillen en de Junioren A t/m D
hun wedstrijden.
De No-Limits Najaarscross wordt gelopen op een gevarieerde parcours in de bossen rond De Tipmast in
Bladel. De afstanden voor de trimmers zijn naar keuze:
1, 2, 3 of 4 ronden (1 ronde is ongeveer 2,4 km). De
afstand voor de wedstrijdatleten varieert, afhankelijk
van de categorie van 4 tot ruim 9 kilometer. De kortste
afstand voor jeugdlopers is 900 meter.
Start en Finish liggen bij Hotel De Tipmast aan de
Tipmast 48A in Bladel. Voorinschrijven kan t/m 31 oktober 2012 via www.inschrijven.nl. Na inschrijven is
mogelijk op de wedstrijddag vanaf 09.00 uur op locatie.
De Kempische cross-en trimcompetitie is een reeks van
tien crosswedstrijden in de regio de Kempen. Steeds is
er zowel een wedstrijd – en een recreantenprogramma.
Voor meer informatie zie ook de website van No-Limits:
www.no-limitsbladel.nl of www.crosscompetitie.nl

TWC Het Snelle Wiel genomineerd voor
vereniging van het jaar 2012!
Op 10 nov. a.s. zal tijdens de Dag van de Wielersport de vereniging van het jaar bekend worden gemaakt
door de KNWU. Eén van de drie genomineerde verenigingen is TWC Het Snelle Wiel uit Bladel. De vereniging is genomineerd, omdat zij heeft laten zien over een degelijk opleidingsprogramma te beschikken, maar
vooral omdat Het Snelle Wiel verder kijkt dan de sport specifiek en de eigen leden. Veelal belangeloos organiseert de vereniging activiteiten om de wielersport te promoten en ondersteunen. De maatschappelijke
fundering en bovenlokale functie zijn hierbij belangrijke speerpunten in de visie van Het Snelle Wiel.
Sportieve prestaties
Dit jaar werden maar liefst 129 podiumplaatsen behaald
in de diverse categorieën, een geweldige verenigingsbrede prestatie waarbij een duidelijke groei waar te
nemen is. Maar naast deze topprestaties maakten ook
onze andere renners een mooie progressie door. Dit is
vaak niet in podiumplaatsen uit te drukken, maar is wel
terug te zien in de individuele prestaties.
Er waren dit jaar weer vele aansprekende prestaties:
Roel van Houtum en Wil Baselmans werden zondag 14
oktober j.l. nog Nederlands kampioen bij het marathon
mountainbiken voor masters. Ook werden er diverse
successen geboekt in het regionale Babydump
Kempenpers klassement en reden onze jeugdrenners
zowel op de weg als ATB regelmatig het hele deelnemersveld zoek.
Verder werd Corné van Kessel 2e in de eerste wereldbekerveldrit in het Tsjechische Tabor. De renners
behaalden in totaal zo’n 15 podiumplaatsen bij regionale en landelijke kampioenschappen.
maatschappelijke betrokkenheid
Maar naast al dit sportieve geweld besteedt Het Snelle
Wiel ook nadrukkelijk aandacht aan haar maatschappelijk functie. Zo verzorgt ze regelmatig clinics en technieklessen voor de jongste jeugd en voorziet hen in
maatschappelijk stages. Daarnaast vervult een van
onze leden op dit moment zijn 3e jaars stage van het
hoger beroepsonderwijs bij onze vereniging. Naast de
sportieve ontwikkeling heeft de vereniging persoonlijke
ontwikkeling hoog in het vaandel staan.
Ook buiten de regio is Het Snelle Wiel een vereniging
waar met respect naar wordt gekeken. Zo zijn er al een
tiental verschillende verenigingen op bezoek geweest
om te praten over het realiseren van een accommodatie of om bepaalde activiteiten op te starten. Zij kiezen
speciaal voor Het Snelle Wiel omdat zij wordt gezien als
een voorbeeld binnen de wielerwereld.

Nominatie
Dit alles samen
heeft ervoor gezorgd
dat
de
Koninklijke Nederlandse
Wielren
Unie TWC Het
Snelle Wiel genomineerd heeft voor
de titel ‘Vereniging
van het Jaar 2012’.
Op 10 november in
Beekbergen wordt
de winnaar bekend
gemaakt, de andere genomineerden
zijn AR&TV De
Adelaar uit Deventer en MBC De Noordbikers uit de Bollenstreek. De jury
bestaat uit onder andere Olympisch- en wereldkampioene Marianne Vos en de Olympisch bronzen Teun
Mulder en Laura Smulders. Voorafgaand aan de verkiezing heeft de vereniging de opdracht gekregen om in
een 5 minuten durend filmpje duidelijk te maken waarom ze denkt deze titel te verdienen. Hier wordt op dit
moment dan ook met man en macht aan gewerkt!
Sponsoren en gemeente Bladel
Het bestuur is zeer vereerd met deze nominatie en ziet
dit als een blijk van waardering voor de enorme inzet
van de vele vrijwilligers uit de regio die dagelijks klaar
staan voor een prachtige wielervereniging. Want ook in
deze moeilijke tijden waarin de wielerwereld verkeert
staat TWC Het Snelle Wiel voor haar idealen en probeert zo vanuit de basis haar steentje bij te dragen aan
de ontwikkeling van de wielersport en haar leden.
Dit succes was echter niet mogelijk geweest zonder de
jarenlange steun van onze trouwe sponsoren en de
gemeente Bladel.

MEGAVERKOOP VAN:
Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
D’n Heuvel 4 - Tegelen 4
Liempde 2 - D’n Heuvel 5
Liempde 5 - D’n Heuvel 8
D’n Heuvel 7 - Heeze 4
D’n Heuvel 6 - Olland 5
Baarlo 1 - D’n Heuvel 1
Melderslo 1 - D’n Heuvel 1

5-0
2-3
1-5
5-1
3-2
4-1
4-1

Programma
dinsdag 6 november
D’n Heuvel 3 - Grathem 2
Schijndel 3 - D’n Heuvel 5
Liempde 2 - D’n Heuvel 6

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

woensdag 7 november
Liempde 4 - D’n Heuvel 7
D’n Heuvel 8 - Heeze 4

13.30 uur
13.30 uur

donderdag 8 november
D’n Heuvel 5 - Olland 5

20.00 uur

zaterdag 10 november
Meijel 3 - D’n Heuvel 4
Tegelen 2 - D’n Heuvel 1

18.00 uur
20.30 uur

ALLE OP VOORRAAD ZIJNDE
RACEFIETSEN
- Stevens
- Merida
- Willier
- Ook losse frames
nu met

HOGE KORTINGEN
Oude Provincialeweg 63, Hapert, Telefoon 0497-385126
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

Bladella te licht
voor Marvilde
Zonder de geblesseerden Hans van de Hoogen en
Nicky Buis en de lange afwezigheid van Ruud Leermakers valt het voor Bladella niet mee om de puntjes
bijeen te sprokkelen. Als dan ook Tom Maas en Geert
van Overbeek geblesseerd raken, wordt het helemaal
een moeilijke opgave.

www.vandijckrenault.nl

v.v. Casteren

knegselse Boys 1 - Netersel 1 -

UITSLAgeN
zondag 28 oktober
De Raven 1 - Casteren 1
De Raven 5 - Casteren 2
EFC 13 - Casteren 3

Scoreverloop
Rust
1-0 Jeroen van de Velden
Niels Daniëls

De wedstrijd
Onnodig eerste puntverlies voor VV Netersel
Door het onnodige gelijke spel tegen Knegselse
Boys is de zegereeks van Netersel abrupt beëindigd.
Wegens het ontbreken van de scherpte werden de
vele kansen niet omgezet in doelpunten. Een kwartier voor tijd kwam Netersel zelfs nog op achterstand.
Niels Daniels maakte enkele minuten voor tijd de
gelijkmaker waardoor Netersel toch nog een punt
mee naar huis nam.

De eerste drie kwartier kan worden gekenmerkt door
rommelig spel van een hardwerkend Bladella en een
tegenvallend optreden van Marvilde. De weinige hoogtepunten beperken zich tot twee halve kansen voor
Marvilde en twee bijna-kansen voor Bladella. Intussen
heeft Marvilde trainer Louwers de rode kaart gekregen
wegens te luidruchtig protesteren tegen de leiding .Al na
10 minuten wordt Tom Maas , geblesseerd, gewisseld
voor Roel Segers.
Pas in de 34ste minuut kan het eerste schot op doel
worden genoteerd. Verder wordt er voor de thee niets
noemenswaardigs meer waargenomen.
Na de hervatting verschijnt Arvid Bolkenstein voor Joris
Evers, die één van de beteren was.We zien een compleet ander Marvilde. Reeds in de 46ste en daarna in de
47ste minuut worden twee opgelegde kansen gecreëerd. Na 7 minuten wordt het dan 0 – 1 door een goal van
Rick v.d. Bogaard na een zeer schlemielige fout van
Rick Antonis.De vlag van Bladella-grensrechter Stef
Wieskamp was al omhoog voor buitenspel, maar de
scheidsrechter besliste anders. Weer 7 minuten later
prikte uitblinker Tayfun Yilmaz de 0 – 2 binnen, nu na
matig verdedigingswerk.
Drie minuten later had de scheids wel in de gaten dat
de volgende goal in buitenspelpositie werd gescoord.
Het hoogtepunt van de wedstrijd was een prima ingestudeerde vrije trap van onze jongens.Geert van
Overbeek, bereikte na een korte pass Joep v.d. Ven, die
met een keurig gericht schot uithaalde. De keeper had
er helaas te weinig moeite mee. Niels Hendriks, die na
een lange afwezigheid, het gras weer mocht ruiken, viel
in voor de geblesseerde Geert van Overbeek.
In blessuretijd werd het nog 0 – 3 voor Marvilde.
Mascotte Kelvin van Lierop zag met alle andere aanwezigen dat Bladella de laatste 10 minuten gebruikte om er
nog een offensief uit te persen, maar daardoor kwamen
er voor de tegenstander nog drie mogelijkheden om de
stand verder uit te bouwen.
Gelukkig bleef het zoals het was en kijken we weer
vooruit naar de volgende wedstrijd: TEC uit.

Het leek een eenvoudige middag voor Netersel te
worden toen de kansen zich in de eerste twintig
minuten opstapelden. Kansen van Anel Selimovic en
Harm van der Heijden belandden respectievelijk op
de paal en in het zijnet. Netersel bleef aardig voetballen, echter ontbrak vaak aan de goede eindpass of
afronding. Knegselse Boys probeerde het tempo uit
het spel te halen door constant de lange bal te hanteren en stevig de duels aan te gaan.
Direct na rust werd Netersel een penalty ontnomen
door de leidsman. Het spelbeeld van de eerste helft
werd ongewijzigd. Alleen kreeg de thuisploeg meer
geloof in een goed resultaat. Een van de schaarse
aanvallen van Knegsel werd afgeslagen en tot corner
verwerkt. Tegen alle verhoudingen in kopte Jeroen
van de Velden geheel vrij de openingstreffer binnen.
Netersel voerde de druk op en ging op zoek naar een
verdiend doelpunt. Deze viel enkele minuten voor tijd
toen Niels Daniels opstoomde en de bal binnen volleerde.
Ondanks de grote voorsprong op de ranglijst morst
Netersel dure punten tegen het laaggeklasseerde
Knegsel. Volgende week komt directe achtervolger
DBS op bezoek en kan Netersel verder uitlopen bij
winst. Het spel zal dan weliswaar verzorgder moeten.
Overige uitslagen
Knegselse boys 2
Hoogeloon 4

–
–

Netersel 2
Netersel 3

Programma senioren zondag 18 september
Netersel 1 - DBS 1
14:30
Netersel 2 - Reusel Sport 6
11:30
Netersel 3 - Steensel 4
10:30

3-0
2-2

0-1
0-4
1-1

PROgRAmmA
zondag 4 november
Casteren 1 - ETS 1
Casteren 2 - SDO’39 4
Casteren 3 - RKVVO 9
Terreinwacht: Peter van Luffelen

14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur

Mixwedstrijden
Voortbordurend op het succes van vorig seizoen kunnen ook nu weer alle jeu de boules-liefhebbers iedere
tweede zondag van de maand deelnemen aan de zondag-mixwedstrijden bij de sfeervolle boulodrome van
De Soepele Pols bij sportpark De Groesbocht te
Netersel.
Een licentie is niet nodig: het gaat vooral om interesse in
het spel.
Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de
wedstrijden om 13.30 uur aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 1,50 per persoon. Ervaring is niet
vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van
harte welkom in onze verwarmde binnenaccommoda-

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi
POULe A
1 Ad Spooren
2 Phil Spooren
3 Toon Wouters

brt.
200
220
200

car.
302
320
243

pnt.
22
20
18

POULe B
1 Jan van Hout
2 Jan Tijssen
3 Adriaan Braken

220
220
220

212
199
198

26
21
21

POULe C
1 Kees Schilders
2 Frans v.d. Graaf
3 Dré Luijten

220
200
200

300
473
419

32
23
19

POULe d
1 Theo Hoeks
2 Algo Snellen
3 Martien Hendriks

160
180
180

420
208
184

23
21
16

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi

Ford KA

POULe A
1 Jan Poppeliers
2 Herman Wilting
3 Theo Hoeks

brt.
480
440
400

car.
180
313
214

pnt.
26
24
19

Bouwjaar 2000
104.000 km

POULe B
1 Dré Luijten
2 Wil Vissers
3 Harrie van Hoof

360
360
400

167
177
114

20
19
17

POULe C
1 Ad Spooren
2 Ruud Geboers
3 Bert Senders

360
360
360

124
154
147

20
19
17

POULe d
1 Theo Spooren
2 Gerrit Hoorman
3 Wil Daniëls

360
360
400

175
126
133

17
17
16

€ 500.

00

GARAGEBEDRIJF

dANIËLS

Postelweg 15-17, 5531 MV Bladel
(bedrijventerr. de Beemd) - Tel. 0497-381233
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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 5 november
t/m zaterdag 10 november

GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Kibbeling
van kabeljauw

PRIJSKNALLER

Scholfilet

4. 3 10.
00

per bakje

00

bakjes

1.60
1.30
1.80
1.75

Braadzak
100 gram
NIEUW
Grootmoeders stoofpotje 100 gr.
100 gr.

SALADE VAN DE WEEK

King krabsalade

100 gram

Tel.
0497-360670

Tel. 0497-381277

Rundergehakt
+ 4 Speklappensamen
Blinde vinken
500 gram

5.

4

stuks

95

4.
60
1.

max. voordeel maar liefst €2,25

van 2,80 voor

4 Appelflappen

van 6.20 voor

4 Abdijpistolets

van 2.28 voor

GRATIS

alzaak
cia

5.
1.90
99
4.
48
1.
12.95

3 hele broden naar keuze

65

95 Schellens fijn volkoren

Kip met pit 100 gram
Bij 150 gr. Gebr. entrecote
100 gram Sellerysalade
5 Gebr. drumsticks
in jus

Tel. 0497-360640

3.

45

Appeltaart 10 pnt.
van 14.50 voor

SPAAR MEE VOOR GRATIS

VLAAI (haal uw envelop in de winkel)

Tel. 0497-360630 - www.vershofdaniels.nl

Kwaliteit van ons Brabantse land!

Conference peren
per kilo

Prei per kilo
Milieubewust geteeld

Rucola per zak

1.79
0.99
1.49

Niet uit Brabant maar wel lekker…

Sperziebonen
500 gram

Ananas Delmonte
per stuk

1.79
0.99

kaassp
e

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

Versgebrande noten met wasabi
Bladel

Tel. 0497-360630

Opbrengst
collecte
In de week rond Dierendag collecteerden vrijwilligers
voor de Dierenbescherming. De opbrengsten uit de collecte zijn wat lager dan voorgaande jaren. Er is in totaal
€ 60.016,44 ingezameld in de regio Zuidoost Brabant.
Regiomanager Fiona Bijl: “We zijn heel blij met elke
euro die we krijgen maar we zagen de afgelopen jaren
wel een daling in de collecte-inkomsten. Begrijpelijk met
de huidige economische crisis, maar jammer ook want
we hebben echt geld nodig om dierenhulp te kunnen
blijven garanderen. We maken veel kosten. Denk aan
de kosten voor zorg voor dieren uit het wild die in problemen zijn geraakt, castratie en sterilisatie van verwilderde zwerfkatten, inspectiedienst, complexe medische
(na)zorg van asieldieren en voorlichting.”
de collecte in Bladel heeft € 1.763,91 opgebracht.
Er zijn gemeenten waar niet gecollecteerd is, omdat
daar geen wijkcoördinatoren zijn. De Dierenbescherming zoekt nog wijkcoördinatoren. Heeft u interesse, bel dan 088 – 811 35 00. Mensen die de collectant hebben gemist, kunnen ook geld overmaken via de
bank. Dat kan naar rekeningnummer 12.41.45.167 t.n.v.
Dierenbescherming in Eindhoven.

Lekker pittig 100 gram

1.

50

Gewokte kogelbiefstuk met
gamba’s en paksoi
hoofdgerecht voor 4 personen
Voedingswaarde per persoon
799 Kcal (3.344 kJ). Ei wit: 91 g.
Vet: 8,9 g (waarvan 5,7 g onverzadigd ). Koolhydraten: 80 g.
Ingrediënten
2 kogelbiefstukken à 180 gram, in reepjes gesneden
12 gamba’s schoongemaakt
2 kleine paksoi grof gesneden
sesamolie, sojasaus
1 pakje Japanse noedels, beetgaar gekookt
Bereiding
Plaats de wok op hoog vuur en doe er een scheut olie in. Bak de reepjes kogelbiefstuk kort aan
en voeg de gamba’s toe.
Doe de paksoi als laatste in de pan. Voeg een scheut sojasaus toe en een paar druppeltjes
sesamolie. Serveer met de Japanse noedels.
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De markt in Bladel
elke woensdag van 11 tot 4

JAN HOOIJEN

TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

Dream
Fashion
Evenementen
specialist in grote maten tot maat 64

EINDHOVEN
Dekbedden - Tafelmode - Huishoudtextiel

Nieuwe collectie

ER IS WEER

Truien

FLANEL!

Poncho

Hoeslakens • Lakens • Overtrekken

van den Berg elektro
onderdelen shop

Herentruien

€ 18.00
Speelgoedbeurs
00
v.a. € 20.
Bladel
00
v.a. € 25.
v.a.

Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674
www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

Op zondag 4 november organiseert Speel-O-Theek
Samenspel een speelgoedbeurs aan de Bleijenhoek 57
te Bladel van 10:00 tot 12:00 uur.
De entree bedraagt €1,00 per persoon (kinderen tot 12
jaar gratis) en de speelgoedbeurs is voor iedereen toegankelijk.
Wij hebben gezorgd voor een royaal aanbod van tweedehands speelgoed variërend van puzzels en spellen
tot buitenspeelgoed.
Als u speelgoed koopt betaalt u de prijs op het prijskaartje + 10%
De opbrengsten van de speelgoedbeurs komen geheel
ten goede aan Speel-O-Theek Samenspel.
We hopen op uw komst!

AANBIEDING!!!
Stofzuiger AEG 1800 Watt
kombi-borstel en parket-borstel

00

nu

€ 99.

Kerstmis 2012

Reserveer tijdig uw kerstdiner!
de Verwennerij, tel. 380140
Restaurant Nagoya, tel. 388456
Brasserie Snieders, tel. 847444

Er zijn nog enkele codes over voor het inbrengen van
tweedehands speelgoed. Speelgoed dient zaterdag
3 november ingeleverd te worden tussen 13.00-15.00.
Stuur een mailtje naar:
speelgoedbeursbladel@gmail.com

Winteravondlezing
André Kuipers naar
grotere locatie
De belangstelling voor de
winteravondlezingen van
Rabobank de KempenWest is enorm. De bank
organiseert deze avonden
exclusief voor haar leden.
Voor alle sprekers is veel
animo en sommige lezingen zijn zelfs al vol. Vooral
de interesse voor de lezing
van André Kuipers is overweldigend.
grotere zaal, andere locatie
Om zoveel mogelijk leden te laten meegenieten van de
verhalen van de ruimtevaarder André Kuipers, besluit
de bank eenmalig uit te wijken naar een grotere zaal op
een andere locatie:
Locatie: Nh Conference Centre koningshof, Locht
117 in Veldhoven
datum en tijd blijven: dinsdag 11 december, ontvangst 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Interesse tonen
Leden van de bank kunnen hun interesse voor deze
lezing aangeven van donderdag 1 tot en met woensdag
7 november aanstaande via www.rabobank.nl/dekempenwest. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen zal een
notaris een loting verrichten.
Leden ontmoeten, informeren en inspireren. Dat is het
idee achter de winteravondlezingen.
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Locatie bezichtiging en rondleiding
van Markststaete
25 OkTOBeR S’mIddAgS VAN 14.30 TOT 16.00 UUR.
Bij Clup Hasta
la Pasta werken ze rondom
het
thema
Architectuur en
van daaruit zijn
Joyce Heeren
en Harm Tielemans met 20
kinderen van
de Franciscuslangs
school
geweest
om
eens te horen
hoe een dergelijke bouw tot
Kinderen van Clup Hasta la Pasta, locatie Franciscusschool
stand komt.
Ruud van Heerwaarden van Vosters onroerend goed heeft iedereen op sleeptouw
genomen, wat resulteerde in een leerzame middag.
Vanaf de verzamel plek is de colonne eerst gaan kijken in de nieuw te ontwikkelen
medische ruimtes. Hier kan bv. een dokterspraktijk komen. Teven allerlei andere medische beroepen. Wij zijn dit nog aan het ontwikkelen.
Daarna zijn wij in colonne naar de parkeerkelder gegaan, langs de auto helling naar
beneden. Daar hebben wij allemaal spannende ruimtes gezien, zoals de techniek van
de luchtbehandeling en verwarming. Moeilijke buizen en 1000 en 1 draadjes aan
elkaar geknoopt . Sommige besloten ter plekke al, om later de techniek in te gaan. De
bergingen zijn bekeken, de parkeerplaatsen en nog de centrale afval container ruimte, waar elke bewoner zijn afval mooi gesorteerd kan storten.
Daarna met de trap naar het hoogste punt gegaan. Daar hadden de kinderen een fantastisch uitzicht op het dak terras, wat men ook wel sedum dak noemt. De bewoners
zijn hier erg trots op en houden alles zelf in stand en erg netjes.
Tevens is er nog een groot appartement van binnen bekeken. Op het overdekte balkon,
makelaars zeggen loggia, hadden zij een mooi uitzicht op de Sniederslaan.
Vosters zou Vosters niet zijn als hij deze gezellige club jongens en meiden niet zou
tracteren op een frietje. Toon Bressers van “den Doel” was al extra honderd kilo friet
een het bakken, wat met een fricandel erbij, na de excursie lekker werd opgepeuzeld.
Dit was tevens het einde van de leerzame en gezellige excursie.
Namens Vosters onroerend
Ruud van Heerwaarden

Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

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

Met nieuwe
gerechtjes!

€ 27.50 p.p.

Meerbrood™ Minder zout, meer inhoud
Wat is Meerbrood™?
Meerbrood™ is een nieuw, Nederlands brood dat vol zit met vezels,
mineralen, eiwitten en vitaminen. Het bevat nauwkeurig geselecteerde tarwe en - een wereldprimeur - ook consumeerbare algen.
Hierdoor bevat Meerbrood™ 2/3 minder zout dan regulier brood, vele
essentiële vitamines en mineralen en zit Meerbrood™ boordevol vezels.
Minder zout, meer smaak
Meerbrood™ heeft 30% minder zout nodig dan gewoon brood. De algen maken
de smaak. Teveel zout is niet goed en vergroot de kans op ziekten als verhoogde
bloeddruk of hart- en vaatziekten.
Meerbrood™ is suikerarm. Teveel suiker is niet goed. Het verstoort een evenwichtige en natuurlijke opname van vitamine en mineralen in de darmen.
Meerbrood™ is 42% minder vet dan gewoon volkoren brood.
Boordevol vezels
Vezels zijn nodig voor een goede spijsvertering. Vezels geven eerder een voldaan
gevoel. Vezels hebben een positief effect op hart en bloedvaten. Vezels stimuleren
het kauwproces en de speekselproductie in de mond.
Bevat vitamines
Vitamine A (betrokken bij weerstand, groei, gezichtsvermogen en gezondheid van
huid en tandvlees). De algen in Meerbrood™ bevatten beta-caroteen wat in het
lichaam wordt omgezet in vitamine A.
Vitamine B2 belangrijk voor instandhouding van het zenuwstelsel. Goed voor de
spijsvertering en de energiehuishouding. Ook is het van belang voor een gezonde
huid en het gezichtsvermogen.
Vitamine B6 zorgt voor een goede opbouw en afbraak van de aminozuren waaruit
eiwitten zijn opgebouwd. Ook speelt vitamine B6 een rol bij het goed laten verlopen
van de uitscheiding van vocht. Daarnaast is deze vitamine belangrijk voor de aanmaak van dopamine; een stofje in je hersenen die verantwoordelijk is voor onder
meer een goed functionerend immuunsysteem.
Vitamine C belangrijk voor een goede weerstand. Daarnaast zorgt het voor gezonde botten, tanden, huid en bloedvaten. Is een anti-oxidant die het lichaam
beschermt tegen vrije radicalen. Vitamine C zorgt ook voor een geode opname van
het ijzer dat in Meerbrood™ zit.
Bevat mineralen
IJzer Meerbrood™ is rijk aan ijzer; wat invloed heeft op tal van stofwisselingsprocessen, enzymen en spiercellen. De spiercoördinatie wordt beïnvloed door ijzer.
Ook de gezondheid van huid, haar en nagels hangt voor een groot deel af van ijzer.
IJzer helpt infectieziektes voorkomen en heeft een belangrijke invloed op onze
algemene weerstand.
Magnesium Magnesium is een mineraal dat nodig is voor de energiestofwisseling
in het lichaam, de overdracht van zenuwprikkels en het goed functioneren van de
spieren. Verder geeft magnesium stevigheid aan het skelet en is het nodig voor de
opbouw van spieren.
Fosfor Fosfor heeft stevigheid aan het skelet. Ook is het mineraal betrokken bij de
energievoorziening van het lichaam en is het nodig voor de koolhydraat-, vet- en
eiwitstofwisseling.
Eiwitrijk
dus betere spieropbouw en snelle verzadiging
Algen zitten boordevol eiwitten die helpen bij het onderhoud en de vernieuwing van
spierweefsel. Eiwitten zorgen daarbij ook voor een verzadigd gevoel. Doordat
Meerbrood™ rijk is aan eiwitten hoef je er minder van te eten.
Vrij van E-nummer en lactose
lactose vrij Er zit geen lactose in Meerbrood™. Mensen met een Lactose-intolerantie kunnen het brood prima eten. Een lactose-intolerantie is het onvermogen de
melksuiker lactose te verteren, waardoor darmklachten ontstaan. Deze intolerantie
is iets anders dan koemelkallergie, één van de meest voorkomende allergieën. Bij
een allergie zet een eiwit het afweersysteem in werking, en ook een geringe hoeveelheid daarvan kan tot een levensbedreigende toestand leiden.
E-nummer vrij E-nummer zijn kunstmatige toevoegingen aan producten om deze
op een niet natuurlijke manier te bewerken. Dit heeft gevolgen voor de smaak, geur,
kleur en houdbaarheid.
Meerbrood™ is verkrijgbaar bij Bakkerij Schellens in de Vershof in Bladel.
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Gemeente Bladel
Nacht van de Nacht

Avondwandeling door de bossen in hapert
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

De avondwandeling tijdens de Nacht van de Nacht op 27 oktober in de
Bladelse bossen was een groot succes. Zo’n 70 deelnemers hebben genoten
van de wandeling, die de gemeente samen met Staatsbosbeheer en de
Milieuvereniging Bladel had georganiseerd. In het donker door de bossen
lopen, is een bijzondere ervaring. De wandelaars kregen onderweg onder
andere informatie over nachtdieren en er waren verrassende ontmoetingen
met smokkelaars en stropers. Na afloop was er heerlijke erwtensoep en chocolademelk.
De Nacht van de Nacht wordt sinds 2005 georganiseerd in het laatste weekend van oktober. Door het terugdraaien van de zomertijd duurt de nacht dan
extra lang. Door verlichting helemaal uit te doen of te verminderen, wordt lichtvervuiling tegengegaan en wordt tegelijkertijd energie bespaard. Een donkerder Nederland is goed voor trekvogels, nachtdieren en mensen.

1. Openbaar vervoer. De busroutes worden zoveel mogelijk schoongehouden.
2. Autoverkeer. In de eerste plaats wordt
gestrooid op de zogenaamde hoofdverbindingsroutes. Dat zijn doorgaande
wegen en ontsluitingswegen.
3. Fietsers en bromfietsers. De doorgaande fietspaden worden zoveel mogelijk
schoongehouden zodat met name
scholieren veilig hun bestemming kunnen bereiken.
4. Voetgangers. De gemeente strooit de
stoepen en wandelpaden niet. Deze
moeten door de bewoners zelf worden
gestrooid.
Een overzicht van de routes staat in deze
Lantaarn en kunt u ook vinden op de
gemeentelijke website www.bladel.nl.

gladheidbestrijding
Het beleidsplan gladheidbestrijding
beschrijft hoe de gemeente de gladheidbestrijding aanpakt.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling
gevraagd meer bekendheid te geven aan
de gladheidbestrijding en ook om bewoners op te roepen een steentje bij te dragen.
Preventief strooien
Om gladheid te voorkomen of te bestrijden, heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. Zo wordt er bijvoorbeeld preventief gestrooid als er gladheid
wordt verwacht. Dat gaat overigens alleen
bij bevriezing van een nat wegdek of ijzelvorming, omdat de voorwaarschuwing dan
het meest betrouwbaar is. Het voorspellen
van bijvoorbeeld sneeuwbuien is erg moeilijk omdat deze vaak plaatselijk zijn.
Uitgangspunt bij gladheidbestrijding is dat
-na binnenkomst van een melding- de
hoofdroutes en fietspaden binnen 2,5 uur
worden gestrooid.
Prioriteiten
Het is niet mogelijk om alle wegen, straten
en paden bij -naderende- gladheid in één
keer te behandelen. Belangen moeten
worden afgewogen en er moeten prioriteiten worden gesteld.
De strooiwagens rijden volgens van tevoren vastgestelde routes. Deze zijn zo
gepland dat met zo min mogelijk materiaal
de gladheid zo effectief mogelijk kan worden bestreden. Er is een verdeling
gemaakt in vier groepen:

Strooizoutemmers
De gemeente stelt zoutemmers beschikbaar voor openbare voorzieningen, kerken
en buurtpreventiewijken. Een strooizoutemmer heeft een inhoud van 7,5 kg en
kan bij de gemeente worden aangevraagd.
De gebruiker ervan is wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd vullen van de emmer.
Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen
Als inwoner heeft u ook een rol in het
bestrijden van gladheid. Op stoepen en
wandelpaden wordt door de gemeente niet
gestrooid. Het schoonhouden van stoepen
is een eigen verantwoordelijkheid van een
eigenaar of bewoner. U wordt geacht de
toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Wij doen
daarom een dringend beroep op u om
gladheid op voetpaden grenzend aan uw
perceel zelf te bestrijden.
Enkele tips bij strooien van zout
- Veeg eerst de meeste sneeuw weg.
- Strooi niet meer dan een handje zout
per m2.
- Het zout gaat pas na 10 minuten werken.
- Strooi niet te veel onder bomen, dat is
slecht voor de wortels.
- Strooizout is niet om te eten.
wat kunt nog meer doen
Een aantal tips om in de winter veiliger de
weg op te gaan:
- Luister naar waarschuwingen en het
weerbericht op radio en tv.
- Zorg dat uw auto in goede conditie is.
- Houd altijd rekening met opvriezing van
het wegdek.
- Pas uw snelheid aan en houd voldoende afstand
- Houd rekening met de inwerktijd van
het zout; er moet eerst verkeer passeren, voordat het zout de weg ontdooit.

Strooiroutes wegen per kern
Bladel
Strooiroute prioriteit 1
Annie M.G. Schmidtlaan
Ambachtsweg
Arthur van Schendellaan
August Vermeylenlaan ged.
Beatrixlaan
Bedrijfsweg
Bergmolen
Berschotten
Beverdijcken
Biezeveld
Bilderdijklaan ged.
Bleijenhoek
het Bosch
Boskant
Bredasebaan
Burgemeester Goossensstraat
Burg. van Houdtplein (TorenbogtSniederslaan)
Christinelaan
van Dissellaan
Doolandweg
Doornekker
Dr. Cramerstraat
Dr. A. Zijlmansstraat
Egyptischedijk
Eikenbos
Emmaplein
Emmastraat
Europalaan
Fabrieksweg
Franse Hoef (Rond Deel-Hulselseweg)
Gozelinusbocht
Hallenstraat (tot rand industrieterrein de
Sleutel)
Handelsweg
Heeleind
Helleneind
Herman Gorterlaan
Herman Heijermanslaan
Hoendernesten
Hofdreef
Hofstad
Hulselseweg (wordt gestrooid door
Reusel-de Mierden)
Industrieweg
Isegrim
Jacob van Lenneplaan
Julianaplein (Doolandweg-Torenbogt)
Kamille
Klein Terkooijen
de Kloet
Kloostertuin ged.
Korte Vore
Koolbogt
Lange Trekken
Leemskuilen
Margrietlaan
Markt
Mastbos
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Molenweg
Molenstraat
Nassauplein
Neterselseweg
Nijverheidsstraat
Oranje Nassaulaan
Overland
P.G. Ballingslaan
Postelweg (Rondweg-Mastbos)
Polakkers
Raambrug
Rond Deel
Rootven
Schaapskuil ged.
de Smelen
Sniederslaan
Sportparkstraat
Torenbogt
Torendreef
Tuinstraat
Victor de Bucklaan
Vogelwikke Zuid
Wilhelminalaan
Willem van Oranjelaan ged.
Zwartakkers
R.K. Kempisch Verpleegtehuis
(hoofdroute) wordt gestrooid in de
Strooiroute prioriteit 1.

Bladel
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
het Aangelag (hoofdroute)
Albrecht Rodenbachplein Noord
Annie M.G. Schmidtlaan
Antoon Coolenlaan
Dwarsstraat
Felix Timmermanslaan West
de Genestetlaan
Goorland
Groot Terkooijen
de Kuipertjes
Marktstraat
de Pals
Troprijt
de Uitgang
Veilig Oord (hoofdroute)

hapert
Strooiroute prioriteit 1
Alexanderhof
Bernhardstraat
de Bonkelaar
Burgemeester van Woenseldreef
Castersedijk
Casterseweg
Dalem
Dalweg
Energieweg
Ganzestraat
Handelsweg
Hoogakker
Industrieweg
Julianalaan West
Kerkstraat
de Kuil
Landrop
de Langrijt
Leeuweriklaan
Lemel (m.u.v. doodlopende weggedeeelte)
Lijsterstraat
Lindenstraat
Loonseweg
Markt (Hapert)
Mercurius
Metaalweg
Molenstraat Zuid
Neptunus

Nieuwstraat
Nijverheidsweg
Oude Provincialeweg en gedeelte parallelweg
de Pan (tot en met rotonde Eersel)
Planetenlaan
Polaris
Schouwberg
Verbindingsweg
de Vloed
de Wijer
Zwartven

hapert
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
Akkerwinde Zuid
van den Elsenstraat
van Gerwenstraat
de Hoeven (Akkerwinde-Oude Prov. weg)
het Kaar
Melkweg
de Vliegert
de Voren

Casteren
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
Wagenbroeken
Zandstraat

Netersel
Strooiroute prioriteit 1
Beemke
de Blikken
Carolus Simplexplein
Fons van der Heijdenstraat
de Hoeve
de Latestraat
de Lei
de Muilen
Neerakker

Netersel

hoogeloon

Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.

Strooiroute prioriteit 1

de Ruttestraat

Akkerstraat
Bieshof
Breestraat
Broekenseind (wordt gestrooid door
Eersel)
de Brouwerstraat gedeeltelijk
Bogerd (m.u.v. doodlopend weggedeelte)
Casterseweg
Dominepad
Driesboom (Torenstraat-Volderstraat)
de Fluiter (wordt gestrooid door Eersel)
Groenstraat
Grootakker (wordt gestrooid door Eersel)
Heieind
Heuvel
Heuvelseweg
de Hoef
Hofveld
Hoofdstraat
Hoogcasteren
Hoogcasterseweg
de Horstenbleek (wordt gestrooid door
Eersel)
de Maalderij
Ir. Mettropweg
Schutsboom
Torenstraat
Vessemseweg
Volderstraat (Driesboom-Bogerd)
het Vonderke

Strooiroutes fietspaden

hoogeloon
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
Dijkstraat
Hooge Poort

Casteren
Strooiroute prioriteit 1
de Gagelvelden
Dorpsstraat
Hemelrijken
Hoogeind
Kerkstraat
Kranenberg
de Voorbeemden
Westelbeersedijk
Willibrordusstraat

Bleijenhoek
Boskant
Bossingel (noord)
Bredasebaan
Burgemeester van Woenseldreef
Castersedijk
Casterseweg
Dalem
Dorpsstraat
Europalaan
de Fluiter (wordt gestrooid door Eersel)
de Gagelvelden
Ganzestraat
Gozelinusbocht
Grootakker (wordt gestrooid door Eersel)
Guido Gezelleplantsoen (bejaardenwoningen)
Heeleind
Helleneind
Heuvel
Heuvelseweg (oost)
Hoendernesten
De Hoeve (Netersel)
Hoogcasteren
Hoogcasterseweg
Horstenbleek (wordt gestrooid door
Eersel)
Hulselseweg (wordt gestrooid door
Reusel-De Mierden)
Industrieweg Bladel (wordt gestrooid door
Provincie)
Julianaplein (zuid)
Kerkeneind
Kranenberg
Lange Trekken
de Lei (wordt gestrooid door ReuselDe Mierden)
Loonseweg
Mariahof (bejaardenwoningen)
Molenweg
de Muilen
Neterselseweg
P.G.Ballingslaan
Postelweg
Raambrug (noord)
Schouwberg
Sniederslaan (oost)
Tuinstraat (noord)
de Vloed
de Weijer (oost)
Westelbeersedijk
Vessemseweg (tot brug)

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel
werk in uitvoering
79

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

Nr. werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. Renovatie bestrating Heuvelseweg

Hoogeloon

t/m week 46

Heijmans

2. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 3 2013

Heijmans

3. Wegconstructie Leemskuilen

Bladel

t/m week 51

Donders

4. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 51

Heijmans

Netersel

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

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester
en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van
23 oktober 2012 de volgende openbare besluiten genomen:
Beslissing op bezwaar bouwen in
afwijking van omgevingsvergunning
Rond deel 14 te Bladel
Het bezwaarschrift met betrekking tot
een opgelegde bouwstop wordt conform
het advies van de Commissie
Bezwaarschriften ongegrond verklaard.
Het college besluit een last onder
dwangsom op te leggen.
keuzenota vrijwilligersbeleid
Het college stelt de keuzevraagstukken
voor het vrijwilligersbeleid vast en legt
deze aan de gemeenteraad voor met
het verzoek om het college opdracht te
verlenen tot het uitwerken van de keuzes.
Correctie definitieve vaststelling subsidiebijdrage 2011 aan Stichting
gemeenschapsruimte hoogeloon
Er wordt kennis genomen van de aanvullende toelichting op de jaarrekening
van 2011. De subsiediebeschikking van
2 juli jl. wordt ingetrokken en de definitieve subsidiebijdrage voor 2011 wordt
gewijzigd vastgesteld op € 108.387,=.
Voortgangsrapportage Centrum voor
jeugd engezin
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bekendmakingen
Vaststelling
“gemeenschappelijke
regeling regionale
uitvoeringsdienst (RUd)
zuidoost-Brabant”
Het college van Bladel maakt bekend dat
het op 16 oktober 2012 heeft besloten tot
het treffen van de Gemeenschappelijke
regeling regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Zuidoost-Brabant. Hiermee wordt samen
met de deelnemende regiogemeenten en
de provincie Noord-Brabant een openbaar
lichaam opgericht ter gemeenschappelijke
behartiging van de belangen van de deelnemers op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het
kader van het omgevingsrecht. Onder de
belangen van de deelnemers wordt tevens

Voorstel aan raad tot vaststelling van
het bestemmingsplan dijkstraat 1 en 0
hoogeloon, herziening 2012
Het college stemt in met het concept
raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 1 en 0 te
Hoogeloon, herziening 2012 en legt deze
ter vaststelling voor aan de raad.
Combinatiefuncties
In de vergadering van de commissie
inwoners van 28 augustus 2012 is, bij de
evaluatie WZMO 2011, gevraagd de commissie te informeren over de ervaringen
met en de effectiviteit van de inzet van
combinatiefunctionarissen, alsmede over
de perspectieven van het project. De
informatie hierover is samengevat en
wordt ter kennis gebracht van de commissie inwoners.
Uitspraak Raad van State beroep
tegen bestemmingsplan Bedrijventerrein de Sleutel
Er wordt een mededeling aan de
gemeenteraad gedaan over hoe omgegaan wordt met de uitspraak van Raad
van State in het beroep tegen de vaststelling van bestemmingsplan Bedrijventerrein De Sleutel.

begrepen het belang van een goede
samenwerking tussen de regionale uitvoeringsdiensten in Noord-Brabant en de
Veiligheidsregio. De regeling treedt in
werking met ingang van 1 januari 2013.
U kunt de regeling inzien op
www.bladel.nl/beleid&regelgeving.
Ook ligt de tekst van 5 november tot 17
december 2012 ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis in 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.

diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Algemeen
• Op 29 oktober 2012 aan mevrouw M.J.J.
Boogaers-Geraerts een vergunning is

verzonden voor het maken van reclame
tussen 15 december en 2 januari 2013
voor de musical Oliver Twist in Hapert op
29 en 30 december 2012.
hoogeloon
• Op 25 oktober 2012 aan
Korfbalvereniging Klimroos een
vergunning is verzonden voor het
verkopen van koeken in Hoogeloon van
19 tot 26 januari 2013.
Netersel
• Op 29 oktober 2012 aan Carnavalsvereniging De Bunstekers een vergunning is verzonden voor het organiseren
van een carnavalsoptocht op 9 februari
2013. De optocht loopt de volgende
route: Carolus Simplexplein, de Lei, de
Blikken, Neerakker, Beemke en Hoeve.
• Op 25 oktober 2012 aan J.V. De Tapkratjes, t.a.v. de heer H.A.L.B. Maas een
ontheffing is verzonden tot het verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens
de spooktocht te Netersel op 9 november
2012.
Deze besluiten liggen vanaf 5 november
2012 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags na afspraak.
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag van verzending van het besluit. In uw
bezwaarschrift moet staan tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen,
omdat onmiddellijke uitvoering van het
besluit voor u onherstelbare gevolgen kan
hebben. U moet het verzoek sturen naar:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van
het bezwaarschrift meesturen. Voor deze
procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.
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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-2012-0582 afwijking bestemmingsplan t.b.v. oprichten
recreatiewoning
Park de Tipmast 33
(ontv.24-10-2012)
BLA-2012-0583 het oprichten van een
augustus
31
carport, Heeleind2004
(ontv.25-10-2012)
BLA-2012-0589 het verbouwen van een
recreatiewoning,
Park de Tipmast 5
(ontv.26-10-2012)
Casteren
BLA-2012-0579 melding brandveilig
gebruik Brede School,
Kerkstraat 37
(ontv.23-10-2012)
hapert
BLA-2012-0585 het oprichten van een
bedrijfswoning, Dalem
24A (ontv.24-10-2012)
BLA-2012-0588 het kappen van 1 boom,
Wilhelminastraat 15
(ontv.25-10-2012)
hoogeloon
BLA-2012-0576 milieuneutraal wijzigen
van een agrarisch bedrijf,
Koebosakkers 4 (ontv.2210-2012)

De volgende omgevingsvergunning is
geweigerd:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0472 het weigeren van het
oprichten van een erker,
Veilig Oord 43
(verz.25-10-2012)
De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 5 november tot 17 december
2012 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.
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Netersel
BLA-2012-0586 aanvraag ontgronding
t.b.v. natuurontwikkeling,
De Ruttestraat ongenummerd (ontv.25-10-2012)
BLA-2012-0584 het aanleggen van een
inrit, Fons van der
Heijdenstraat 51A
(ontv.24-10-2012)
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Vergunningen

Sloopmeldingen
Met de volgende sloopmeldingen is ingestemd:
Nummer
Omschrijving en locatie
hapert
BLA-2012-0577 het geheel slopen van een
schuurtje, De Kuil 4
(verz.30-10-2012)

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0461 het wijzigen van 4 ateliers
in 4 appartementen,
Charel Baelemanshofke
2, 4, 6 en 8
(verz.25-10-2012)
hapert
en kijkhet
op plaatsen
teletekstpagina
112
BLA-2012-0555
van gevelrevan Omroep
tv 2
clame,Brabant
Hoogakker
(verz.29-10-2012)
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In afwijking van het
bestemmingsplan met
bouwvoornemen

Omgevingsvergunning
bouw negen starterwoningen Nachtegaal
ongenummerd te Bladel,
waar voor zes woningen
de goothoogte wordt
verhoogd
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat in afwijking van het
bestemmingsplan ‘Locatie Kempenland’
een omgevingsvergunning is verleend op
grond van artikel 2.1, eerste lid onder a en
artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
voor het verhogen van de goothoogte voor
zes CPO woningen aan Nachtegaal ongenummerd te Bladel.
De aanvraag is in strijd met bestemmingsplan ‘Locatie Kempenland’ vanwege de
lage goothoogte van 3,5 meter welke is
opgenomen voor deze woningen.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
maakt het mogelijk in afwijking van het
bestemmingsplan de goothoogte te verruimen tot maximaal 6 meter aan de achterzijde
Tegen de ontwerp omgevingsvergunning
zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning is dan ook in ongewijzigde vorm
verleend. De verleende vergunning ligt
met bijbehorende stukken tot en met 11
december 2012 ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis.
Het gemeentehuis is geopend op maandag van 09.00 tot 19.00 uur en van
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien
via www.bladel.nl/bestemmingsplannen.
Tegen dit vaststellingsbesluit kan alleen
beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest tot het indienen van een zienswijze.
Het instellen van beroep is mogelijk tot en
met 11 december 2012 (gedurende zes
weken na de dag van verzending van het
besluit aan aanvrager).
Het besluit is naar aanvrager verzonden
op 30 oktober 2012. Het beroepschrift
moet u sturen naar de rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in
werking met ingang van 12 december
2012. Het instellen van beroep schort de
werking van het besluit niet op.
Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend, treedt het besluit tot vaststelling
niet in werking totdat op dat verzoek is
beslist.
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen
met Miranda van Dijk van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (tel. 0497 361 636).

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel
In afwijking van het
bestemmingsplan met
bouwvoornemen
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Omgevingsvergunning
Schipstaarten 3 Netersel
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat in afwijking van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Bladel
2010’ een omgevingsvergunning is verleend op grond van artikel 2.1, eerste lid
onder a en c en artikel 2.12 lid 1 onder a
sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van
een tweede bedrijfswoning met bijgebouw
en vergroting van het bouwvlak ten behoeve van de landschappelijke inpassing aan
de Schipstaarten 3 te Netersel.
Het besluit is gewijzigd vastgesteld. De
wijzigingen betreffen:
- Het vervallen van een calamiteitenstal
- Het vervallen van een bedrijfsruimte
(kantoor, wasruimte, hygiënesluis)
Door gedeputeerde staten van NoordBrabant is ontheffing verleend van artikel
9.6 van de Verordening ruimte.
Het vaststellingsbesluit ligt met bijbehorende stukken tot en met 12 december 2012
ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis. Het gemeentehuis is
geopend op maandag van 09.00 tot 19.00
uur en van dinsdag tot en met vrijdag van
9:00 tot 12.00 uur. Andere tijden zijn
mogelijk op afspraak. U kunt de stukken
ook inzien via internet
www.bladel.nl/bestemmingsplannen.
Alleen degenen die een zienswijze hebben
ingediend en belanghebbend zijn en
belanghebbenden die kunnen aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
tot het indienen van een zienswijze kunnen beroep instellen tegen dit besluit.
Het instellen van beroep is mogelijk tot en
met 12 december 2012 (zes weken na de
dag van verzending van het besluit aan
aanvrager). Het besluit is naar aanvrager
verzonden op woensdag 31 oktober 2012.
Het beroepschrift moet u sturen naar
rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
te ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van
13 december 2012. Het instellen van
beroep schort de werking van het besluit
niet op. Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank om voorlopige voorziening
vragen. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend, treedt het besluit tot vast-

stelling niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van
beroep en het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen
met de heer P. Stappaerts van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (tel. 0497 361 636).

Intrekking omgevingsvergunning milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend, gelet op de bepalingen
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij overgaan tot gehele
intrekking van de volgende omgevingsvergunning(en) (activiteit milieu)
Revisievergunning d.d. 2 november 1993
en veranderingsvergunning 18 juni 2001
voor het veranderen van een agrarisch
bedrijf aan de Pan 5 te Hapert. 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 5 november 2012 tot en
met 17 december 2012 (zes weken) ter
inzage in het gemeentehuis in Bladel. U
kunt daar terecht van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in
de gelegenheid bent om tijdens die uren
naar het gemeentehuis te komen, kunt u
een afspraak maken voor een ander tijdstip (telefoon 0497-361636).
Als u het niet eens bent met dit besluit
kunt u een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank, sector Bestuursrecht (Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dat
kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. Het besluit is verzonden op 29 oktober 2012. In uw beroepschrift moet staan tegen welk besluit u
beroep aantekent en waarom. Verder
moet u uw naam, adres en de datum vermelden én het beroepschrift ondertekenen. Indiening van een 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.

Kapotte lichtmast?
Ga naar het meldpunt
op www.bladel.nl

mobiel breken bouw- en
sloopafval
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de volgende melding
op grond van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval is binnengekomen
van Aannemersbedrijf van der Heijden vof,
Loosbroekseweg 21 Nisterrode, in verband met het plaatsen van een mobiele
puinbreker aan Dijkstraat 1 te Hoogeloon.
Hier wordt in de periode van 9 november
tot 9 februari 2013, 2000 ton gemengd
puin gebroken.
De melding en bijbehorende stukken liggen van 5 november tot en met 3 december 2012, gedurende vier weken, ter inzage in het gemeentehuis te Bladel. U kunt
daar terecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in de
gelegenheid bent om tijdens die uren naar
het gemeentehuis te komen, kunt u een
afspraak maken voor een ander tijdstip
(telefoon 0497-361636).
Bladel, 3 november 2012
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perrriëns
De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten.

Gemeente Bladel

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Ter zake

Gemeenteblad
Iedere gemeente heeft wel een eigen publicatieblad, zoals de lantaarn in Bladel. Het
is verstandig om deze publicatiebladen
goed bij te houden. Gemeenten zijn namelijk verplicht om in deze publicatiebladen
melding te maken van besluiten die zij
genomen hebben of voornemens zijn om
te gaan nemen.
Voorbeelden:
• Voornemen tot het verlenen van vergunningen voor
het kappen van bomen;
• Voornemen tot het verlenen van vergunningen voor
het onderdeel milieu;
• Voornemen om een vergunning te verlenen voor het
afwijken van een bestemmingsplan;
• Verleende vergunningen voor bouwactiviteiten.
waarom het verstandig is een gemeentelijk publicatieblad goed bij te houden
Als u het gemeentelijk publicatieblad niet goed bijhoudt,
kunt u dus ineens geconfronteerd worden met het feit
dat de gemeente uw buurman een vergunning heeft
verleend voor het beginnen van een tatoeage winkel in
zijn huis. Ook kan het zo zijn dat een mooie boom aan
de straat voor uw huis ineens gekapt wordt. Dergelijke
vergunningen kunnen als een zeer ongewenste verrassing komen en als een dergelijke vergunning eenmaal
verleend is, is het niet makkelijk om ervoor te zorgen dat
de situatie wordt teruggedraaid. Het is daarom verstandig om het gemeentelijk publicatieblad goed in de gaten
te houden en tijdig bezwaar te maken wanneer u voorziet dat de gemeente een besluit zal nemen waar u zich
niet in kunt vinden. De gemeente is verplicht om in de
publicatie tevens aan te geven op welke wijze u uw
bezwaar tegen een vergunning kenbaar kunt maken.
Voorbeeld:
Uw buren willen graag een tatoeage winkel aan huis
beginnen. Voordat dit mogelijk is, moet de gemeente
het voornemen om een vergunning te verlenen publiceren. Als u niet op goede voet met uw buren staat, kan
het zijn dat zij u niets vertellen over de aanvraag. Zij zijn
daartoe ook niet verplicht. Als u het publicatieblad niet
goed bijhoudt, kunt u niet tijdig een zienswijze kenbaar
maken. Daardoor kan het gebeuren dat de tatoeage
winkel vergund wordt en de sfeer in de wijk waar u
woont, verandert. Als u na het verlenen van de vergunning naar de gemeente gaat met uw bezwaren, bent u
te laat. De gemeente zal dan in principe niet meer overgaan tot het terugdraaien van de vergunning.
Slecht vindbare publicaties
Het kan natuurlijk zo zijn dat een aanvraag met opzet in
de zomervakantie wordt ingediend zodat de kans klein
is dat belanghebbenden de publicaties zien. Dit is echter geen reden waarom u achteraf alsnog bezwaar zou
mogen indienen. Ook wanneer de publicatie verstopt
wordt tussen een aantal advertenties is de publicatie
gewoon geldig. Het is dus verstandig om altijd de publicatiebladen van de gemeente grondig door te nemen
wanneer u niet onaangenaam verrast wilt worden.
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digitale publicaties
We leven in het digitale tijdperk. Aanvragen om vergunningen kunnen tegenwoordig digitaal ingediend worden
en worden vaak ook digitaal gepubliceerd net als de
voornemens om vergunningen te verlenen en de verleende vergunningen. U kunt deze stukken meestal
terugvinden op de website van uw eigen gemeente.
Aanmelden voor het ontvangen van digitale publicaties
Via de website www.overheid.nl kunt u zich soms ook
abonneren op een e-mailservice. Dit kunt u doen via
www.overheid.nl, overheidsinformatie, lokale bekendmakingen, abonneren. U kunt vervolgens aangeven dat
u informatie wenst te ontvangen van de aangevraagde
en/ of verleende vergunningen of wijzigingen in de
bestemmingsplannen binnen een straal van een x aantal meter van uw woning. Door u aan te melden voor
deze e-mailservice voorkomt u dat u niet tijdig op de
hoogte bent van besluiten van de gemeente die invloed
hebben op uw woonomgeving.
Advies
Als u tijdens het lezen van een publicatieblad erachter
komt dat het voornemen bestaat om bij u in de buurt
een vergunning te verlenen waar u het niet mee eens
bent, is het verstandig om contact op te nemen met een
juridisch adviseur. Een juridisch adviseur kan u uitleggen of en zo ja op welke wijze u uw bezwaren kenbaar
kunt maken bij de gemeente. Tevens kan een juridisch
adviseur u behulpzaam zijn bij het opstellen van een
bezwaarschrift op zienswijze.
knegtmans Advocaten & mediators is o.a. gespecialiseerd in bestuursrecht. In een gratis gesprek of
tijdens het gratis spreekuur op donderdagavond in
Bladel en in westerhoven van 17.00 tot 18.00 uur
geven wij u graag meer advies en informatie. U kunt
ons bereiken op 0497-383868 of 040-2076076.
zie ook: www.knegtmansadvocaten.nl.

Uw zaak is onze zorg

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

Bel ons voor een
gratis kennismaking
www.knegtmansadvocaten.nl

Grafheuvel Kabouterberg H’loon wordt zichtbaar
Enige tijd geleden is men in Hoogeloon begonnen met de reconstructie van grafheuvel de Kaboutersberg. Vlak bij
het Koebos bij de Kleine Beerze verrijst de voormalige grafheuvel in al zijn glorie. De Fa van Beers heeft de opdracht
van het Waterschap De Dommel gekregen en aan de hand van een
reconstructie door deskundige archeologen komt er iets bijzonders tot
stand. Een tiental vrijwilligers uit Hoogeloon biedt de helpende hand en
metselen momenteel een mooie buitenmuur die het geheel tot iets heel
bijzonders maakt. Ook twee leerlingen van Pius X doen hier ervaring op
onder leiding van een leermeester. De ingemetselde vleermuizenberging
zorgt dat ook een stuk natuur wordt “ingebouwd” en maakt dat het toch
een wat mysterieus object blijft, waar oude verhalen bij horen die door de
overlevering actueel moeten blijven. Het werk bij het Koebos is vrij toegankelijk. Mits men aandacht en begrip heeft voor het object en de vrijwilligers,
die geheel belangeloos vele uren besteden aan de “nieuwe”
Kaboutersberg.

KiM’s
HAiRsTyLE
dames en heren salon
voor jong en oud
Bleijenhoek 11 • Bladel
De nieuwe prijzen zijn:
Knippen..................................€
Kinder knippen.....................€
Tondeuse.................................€
Kleuren vanaf........................€
High/Low lights vanaf..........€
Föhnen....................................€
Permanent..............................€
Permanent & Knippen.........€
Permanent & Föhnen...........€
Permanent All-in...................€
Epileren ..................................€
Opsteken vanaf......................€
Watergolven...........................€

15,00
10,00
9,00
21,50
17,50
16,00
25,00
35,00
36,50
47,50
3,00
12,50
20,00

Altijd alles zonder afspraak!
Maandag: 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag:
9.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 18.00 uur

Donderdag: 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag:
9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

Telefoon 0497-843343

Kledingverkoop in
zorgcentrum ”Floriaan”
dream Fashion, is de kledingkraam die u kent van
de markt in Bladel maar verkoopt ook kleding aan
de bewoners van vele zorgcentra.
dream Fashion verkoopt daar gemakkelijk zittende
kleding in alle maten voor dames en heren en vooral voor senioren. gespecialiseerd in grote maten.
Aanstaande maandag 5 november 2012 verkoopt
dream Fashion seniorenkleding in zorgcentrum
”Floriaan” in Bladel.
de verkooptijden zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur.
de volgende verkoopdata zijn: maandag 14 jan.,
maandag 6 mei en maandag 18 november 2013.
Dream Fashion verkoopt sinds een aantal jaren kleding
in zorgcentra. Men valt daar op door het grote aanbod
van kleding en de relatief lage prijzen. Dream Fashion
verkoopt geen dure mantels of pakjes maar betaalbare
kleding die je dagelijks kunt dragen. Pantalons, rokken,
blouses, gilets, vesten, truien, shirts, topjes, e.d.
Dream Fashion besteed veel aandacht aan het assortiment. De kwaliteit staat natuurlijk voorop. Dat is nog
belangrijker dan de prijs. Je kunt wel iets kopen wat niet
duur is maar als je het na twee maanden niet meer aankunt of het ziet er niet meer mooi uit dan is dat zonde
van je geld. De meeste kleding die Dream Fashion verkoopt laten zij zelf in Nederland maken. Dream Fashion
kan daardoor stoffen kiezen die niet kreuken en die je
niet hoeft te strijken zoals bv. de stoffen die voor blouses
gebruikt worden. Dit zit altijd netjes en bespaart tijd, ook
voor de verzorgers in zorgcentra. Maar Dream Fashion
laat ook blouses maken van 50% katoenen stretch en
met ¾ mouw. Vaak laat Dream Fashion eigen modellen
maken. Naast de normale modellen worden die ook
gemaakt met een A-lijn. Hierbij worden de schouders
smaller gehouden en is de onderzijde iets ruimer zodat
de pasvorm veel beter is. De rokken en pantalons zijn
gemaakt met een gemakkelijk zittende elastieken band.
Ze zijn hierdoor gemakkelijk aan en uit te doen en zijn
ook van niet kreukende stoffen. Truien zijn meestal van
50% katoen of viscose zodat zij goed ademend blijven
en niet gaan pillen of pluizen. Vesten en gilets zijn altijd
met zakken. Men laat tevens kleding maken in grote
maten. Pantalons zijn er tot maat 70 en rokken tot maat
64, blouses tot maat 70 en truien tot maat 64. Gilets en
vesten zijn er tot maat 56.
Dream Fashion verkoopt tevens een mooie collectie
herenkleding bestaande uit pantalons, overhemden,
truien, polo’s, vesten en spencers.
Dream Fashion blijft zich vernieuwen en verbeteren
voor haar klanten. Daarom heeft Dream Fashion een
speciaal e-mail adres (info@dreamfashion.eu) waar
klanten met hun vragen of opmerkingen terecht kunnen.
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Betaal je nieuwe sieraad
met oud goud
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organiseert op donderdag 22 november een thema-avond :

Powered by Valk Juweliers

Markt 22 • 5531 BC • Bladel • 0497-381469
info@juweliersoutletstore.nl • juweliersoutletstore.nl

Vrijwilligers

Autisme een hype?
De avond wordt verzorgd door Anke van Wijk,
autismespecialist Lunetzorg.

vacature van de week
Nationaal mS Fonds
Vrijwilliger coördinator collecte (1195)
Voor de gemeente Bladel is onze organisatie op zoek
naar een coördinator die zorg wil dragen voor de jaarlijkse collecte. Deze collecte wordt gehouden van 19
tot 24 november 2012. Tot zijn/haar taken behoren het
werven van collectanten, verspreiden van collectebussen en het maken van wijk- of straatindelingen.
Tevens draagt hij/zij zorg voor het afdragen van de collectegelden en is daardoor contactpersoon voor onze
organisatie. Voor informatie Pamela Zaat tel 0105919389 of mail naar pamela@nationaalmsfonds.nl
Regionale Stichting zorgcentra de kempen RSzk
Vrijwilligers m/v voor diverse vacatures
Binnen onze organisatie zijn wij dringend op zoek naar
vrijwilligers die ons willen ondersteunen tijdens creatieve activiteiten die we regelmatig voor onze cliënten
organiseren. Een groot en divers scala aan vrijwilligerswerk is aanwezig om een keus te maken. Enkele
voorbeelden zijn: wandelen – bewegen – zang –
instrument bespelen – internetcafé enz. stuk voor stuk
activiteiten waarbij onze cliënten enorm kunnen genieten, maar bovenal veel voldoening en waardering
geeft aan de vrijwilliger die hen ondersteund. Voor
meer informatie over de vele vacatures tel. 0497584222 of mail naar: vrijwilligersbureau@rszk.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

JazzLunchSeries
In het karakteristieke, monumentale pand aan de
Sniederslaan in Bladel nodigt Restaurant De Hofstee u
op elke (tweede) zondagmiddag van de maand graag
uit sfeervol te lunchen met sfeervolle muzikale begeleiding. In samenwerking met Jazz’n Eersel wordt u tussen 13.30 en 16.00 uur getrakteerd op live muziek van
zeer professionele en getalenteerde muzikanten en
geniet u van een verfijnd luncharrangement dat bestaat
uit een viergangenmenu dat door de keukenbrigade
onder leiding van Rob van der Veeken is samengesteld.
Voor nadere informatie: kijk op www.restaurantdehofstee.nl en www.jazzneersel.nl
11 november: gipsy jazz met het gipsy Swing Trio
Het Gipsy Swing Trio brengt eigentijdse gipsyjazz en
zigeunermuziek. De groep heeft een succesvol seizoen
gehad met onder andere een tournee met de legendarische Tchavolo
Schmitt, verschillende theaterconcerten en bijvoorbeeld een optreden op het Word
Gipsy
Festival
Khamoro
in
Praag.

Locatie :
Cultureel Centrum Den Herd,
Emmaplein 4, 5531 HM Bladel
Van 19.00-21.00 uur :
Koffie en thee staat voor U klaar vanaf 18.30 uur.
Aanmelden voor 20 november (vol=vol)
via aic-dekempen@nva-nb.nl
Autisme komt de afgelopen jaren vaak in de media.
Is dat goed of geeft de vele aandacht juist een verkeerd beeld?
Heeft tegenwoordig iedereen autisme en overdrijven we niet een beetje?
Heeft de aandacht geleid tot een beter begrip voor mensen met autisme?
Op de thema avond gaat Anke onder andere in op bovenstaande vragen.
Daarnaast zal zij ingaan op recente inzichten rond autisme.
Tijdens de bijeenkomst zal er ruimte zijn voor uitwisseling en
interactie met de deelnemers.
Over Anke van Wijk:
Anke is als autismespecialist/logopedist werkzaam binnen Lunet zorg.
Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in de diagnostiek en behandeling van mensen met autisme
en de begeleiding van hun sociale en professionele netwerk.
Ze geeft veel les over autisme, is voorzitter van de landelijke beroepsvereniging van
autismespecialisten (IBvA) en coördineert ruim 5 jaar een project rond autisme in Roemenie.

Alzheimercafé

dONdeRdAg 8 NOVemBeR 2012

Locatie: de eikenburg, eikenburg 10 te eersel.
zaal open vanaf 19.00 uur aanvang programma 19.30 uur.
Toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
hoe kun je zolang mogelijk thuis blijven wonen met dementie?
Hoe kan ons moeder blijven koken zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken?
In het Alzheimercafé van donderdag 8 november gaan we in gesprek met een zorgtrajectbegeleider en
een ergotherapeut over de mogelijkheden van hulp in eigen omgeving om het leven met dementie zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 75% van de mensen met dementie
thuis woont. wat is er nodig om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven functioneren de meeste mensen
willen hun zelfstandigheid bewaren en vinden het moeilijk om hulp te accepteren, hulp in huis kan een
inbreuk op je privacy zijn, of men vindt dat je het nog wel zelf kunt oplossen. de vraag is dan ook op welk
moment het tijd wordt om hulp te vragen. kennis over wat er zoal aan praktische oplossingen mogelijk is
maakt het voor mensen makkelijker om te gaan met de gevolgen van dementie zonder de grip op je
eigenheid te verliezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met mevrouw
C. van der heijden, Stichting welzijn Ouderen Veldhoven, telefoon 040-2540066

de Lantaarn nr. 20 - pagina 2

de Lantaarn nr. 41 - pagina 19

Tel. 0497-381775

Huis & aanbod

Fraai penthouse in
Marktstaete
Marktstaete 55

Front aanzicht Markstaete 55 + zolder

Op de markt te Bladel in het prestigeuse Marktstaete ligt op 3 hoog met een fraai uitzicht op de gezellige markt, ons penthouse met loggia.
Wij hebben dat toen met de start van de bouw enthousiast gekocht. Echter vanwege
gezondheid zijn wij genoodzaakt naar een voor ons warmer klimaat te verhuizen. Voor
ons is dit zeer jammer, temeer omdat wij aan Bladel met alle activiteiten zeer zijn verknocht. Het penthouse is met zeer moderne materialen afgewerkt, en zaken als afgewerkte vloeren, vitrage, zonwering etc. horen hier standaard bij. Ook de zojuist
geplaatste wand tussen keuken en kamer hoort hier bij.

Hoofd ingang zijde Sniederslaan

De grote huiskamer met schuifpui naar de loggia, geven het huis een zeer gezellige
sfeer. De volledig ingerichte keuken met allerlei apparatuur, de twee slaapkamers op
dezelfde verdieping, de volledig ingerichte badkamer met extra toilet versterken dit
gevoel. Dit alles op dezelfde verdiepingsvloer. Alsof je in een bungalow woont, met
maar liefst 169 m2. vloeroppervlak.
De grote verdieping met een geweldige kamer met uitzicht op het terras van 48 m2.
bieden ruimte voor een hobby of extra slaapkamer. Het terras kan met plantenbakken
en kleine bomen worden verfraaid. Het terras is zonnig gelegen.De kelder van het
appartementen complex geeft standaard plaats aan 1 auto. Mogelijkheid voor een 2e
parkeerplaats.Tevens is er een prive berging voorhanden.
De vraagprijs voor het geheel is € 424.000,=
“Het moge duidelijk zijn dat wij verlies nemen maar gezondheid gaat voor alles“.
Mocht u interesse hebben neem dan contact op met Makelaarskantoor Vosters,
tel. 0497-381775, Markt 5a te Bladel. Of kijk even op de website.
www.vostersonroerendgoed.nl voor een brochure te downloaden.

Vestibule foto genomen van boven naar beneden

Woonkamer

Keuken met nieuw geplaatste muur en bar
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Markt 25 Bladel

Aanbiedingen gelden van ma. 5 nov. t/m za. 10 nov. 2012
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

!
tr ing
Tel 0497 381 281

5 t/m 10 november 2012

Entrecôte

Brood van de week

met gratis kruidenboter

Donker volkoren

2.60

Vlaai van de week

Kirschvlaai

14.50

1.80

10.15

Speculaasweken!
Speculaas
Gevulde speculaas

3.40
ons 2.35

Gevuld met 100% amandelspijs.

Roomboteramandelstaaf

4.20

Gevuld met 100% amandelspijs

Anijsbrood

2.00

2.80
1.95
2.95
1.40
2.30

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

halen

betalen

100 gram

Duitse braadworst

25
4 voor

4

 #



Varkenshaas
in champignonroomsaus

100 gram

1

59






 





   
 
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

Witbrood met olijfolie, honing en anijszaad

Speculaasbolletje (6 stuks) 3.30

6 4
79
1

Kuikenbouten

Markt 25A - Bladel -

) 386359

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

Ik zOek BAAS
Vierjarige Tijgertje zit in
Dierenopvangcentrum de Doornakker
sinds 8 juni 2012.
Tijgertje wordt graag op haar koppie
geaaid, maar ze voelt zich gauw bedreigd.
Ze zit niet zo lekker in haar vel en kan haar
onbehagen soms uiten door richtingloos
wat te brommen. Als je langer doorgaat
met aaien dan zij aankan, kan ze pardoes
een mep uitdelen dus het is de kunst om te
zien wanneer het genoeg is geweest. Ben
jij een goede kattenverstaander en kun je
Tijgertje de mogelijkheid bieden om
buiten op ontdekkingsreis te gaan?
Dan verwelkomen wij u graag.

KERST SPECIAL
1e zitting: 14.00 - 16.30 uur

Kijk voor meer informatie:
www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl/asieldieren

2e zitting: 17.00 - 19.30 uur

ALLES VOOR UW

BADKAMER

3e zitting: 20.00 - 22.30 uur

Bezoek onze tegel en
badmeubel showroom met
groot assortiment accessoires
en toebehoren

€ 29,80 p.p.

Zelf aan de slag of alles geheel
door ons laten verzorgen...
Geen probleem, want

KINDEREN VAN 4 T/M 11 JAAR: € 13,80

je maakt het
met Fixet

RESERVERING GEWENST
reserveren@restaurantnagoya.nl

%HWDS!K@CDK
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